
Per què ho fem?
Ens hem adonat que en el nostre entorn més proper no hi ha cap punt verd per a la recollida i reciclatge de 
consumibles informàtics. 
Educar per al medi ambient suposa el convenciment que amb aquesta tasca s’incideix en un canvi de vida, no 
obstant això cal refermar les actituds dels infants, joves i adults. Respectar el nostre entorn passa per 
conservar i tenir cura de l’escola, del carrer, del poble, de la comarca, del país i finalment de la Terra. Aquesta 
escala de valors és bàsica per assolir una plena integració dels infants i joves a la nostra societat.
Els diners que generaran la recollida de consumibles (empresa CORE) s’invertiran a la defensa dels drets dels 
infants del món (UNICEF) i per exemple, es podran cobrir despeses com el material escolar d’un nen a Burundi 
(7€), les despeses d’alimentació per un infant durant un any a Iran (19€) i un pupitre per a dos nens a Malawi 
(35€).  

Nom del centre : SES DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Municipi : Sant Llorenç de Morunys

Persona de contacte : Josep Molins Antolín

Adreça de correu electrònic : c5008248@xtec.cat

Web: www.xtec.net/ses-stllorenc/

RECOLLIDA SELECTIVA DE TÒNERS

Context
Coneixement, relació i millora de l’entorn; gestió de materials i recursos. 

Què volem aconseguir?  
Amb la recollida selectiva de tòners volem incidir en dos valors molt important vinculats amb l’educació: el 
respecte pel medi ambient i la solidaritat vers els més necessitats.

Com ho hem fet?
- Elaborem cartells (DIN A5) informant de la recollida 
selectiva de tòners i per què cal reciclar-los, repartint-los per 
tots els establiments del poble.

- Complementem la informació en l’espai web del centre, on 
mensualment s’actualitzen les dades i les donacions que es 
fan a UNICEF.

- Recollim els consumibles que alumnat, professorat i 
vilatans de la vall ens fan arribar als contenidors del centre i
setmanalment els quantifiquem en una graella.

- Quan el volum es prou important, es telefona a l’empresa 
que gestiona els residus per a la seva recollida i per tramitar 
els ajuts que aquests generen a UNICEF. 

Destinataris
Alumnat, professorat, famílies, poble i tota la vall.

Qui i com s’ha decidit
El CEIP VALL DE LORD i la SES DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS com a centres involucrats en la 
promoció d’un entorn més sostenible, ja que tots dos estan desenvolupant programes i projectes d’innovació
educativa centrats amb l’educació ambiental i de respecte vers el seu entorn més proper.



RECOLLIDA SELECTIVA DE TÒNERS

Materials i recursos que hem fet servir
Per iniciar l’activitat hem necessitat informació prèvia per difondre la iniciativa (http://www.xtec.cat/ses-
stllorenc/pagines/projectes/ev/recselectiva.htm), contenidors per a la recollida i emmagatzematge de 
consumibles, i una empresa que reculli i gestioni aquests residus.

SENDRA-CONSUM, S.C.P. col·labora amb el projecte de recollida selectiva de tòners i certifica que la 
destinació final d’aquests és la venda a recicladors (Grupo-Core) d’acord amb els requisits necessaris de la 
norma UNE-EN-ISO 14001:1996, i que s’està utilitzant per al transport d’aquests productes un vehicle amb 
autorització del Departament de Medi Ambient, Junta de Residus (codi núm T-1930).  

Com ho hem compartit i difós?  
El principal canal de comunicació és el bloc que s’ha creat des del centre, http://blocs.xtec.cat/sesstllorenc2, 
en la qual es deixa constància de la quantitat de tòners recollits i de les donacions lliurades a UNICEF.

Com ho avaluem?  
Els criteris d’avaluació es simplifiquen a la quantificació de consumibles, observant que si aquests 
augmenten, l’alumnat i la població de la vall està modificant els seus hàbits i recicla un residu que cada cop és 
més freqüent en les llars i que és altament tòxic (restes de tinta). Si a més podem augmentar l’import que 
reverteix amb projectes del tercer món, l'èxit de l’acció encara és reforçarà més (curs passat vam donar 47€ a 
UNICEF) 

Quan ho hem fet?
L’acció té una durada continuada, a principi de curs insistim en la difusió de l’activitat a nivell de poble i 
setmanalment quantifiquem el nombre de consumibles recollits. Quan el volum de tòners es considerable 
(dos contenidors aprox.) es contacta amb l’empresa responsable de la gestió de residus i aquesta es 
personalitza al centre i els recull

Valoració
L’avaluació de l’acció és molt positiva ja que quantificant el nombre de consumibles recollits el curs passat i 
comparant-los amb els que portem aquest any s’ha quadruplicat. Recollint consumibles i tòners buits i 
dipositant-los als contenidors del centre, a part d'afavorir la recollida selectiva i ser respectuosos amb el medi 
ambient, reverteix amb UNICEF ja que el benefici que genera aquesta recollida es destina a projectes per al 
tercer món. Ser solidaris i respectuosos amb el medi ambient costa ben poc!


