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COM FER MÉS FÀCIL LA 
RECOLLIDA SELECTIVA?
- A les aules disposeu d’elements per recollir de forma segregada el paper, els envasos i el rebuig.  Diàriament el servei 

de neteja buidarà les fraccions d’aquestes papereres als contenidors de 240 l corresponents. Aquests contenidors 
grans es deixaran a un lloc visible de l’entrada del centre el dia de la recollida, setmanal o quinzenal, establert pel 
servei municipal de recollida de residus.

- A l’entrada del centre i/o l’espai de despatxos disposeu d’elements per recollir de forma segregada les piles 
i bateries i els tòners de les impressores i fotocopiadores.  Aquests contenidors els buidarà el servei municipal de 
recollida de residus, prèvia comunicació a l’adreça electrònica manteniment@elprat.cat

- Al pati disposeu de contenidors per als envasos i per a la matèria orgànica (restes de l’esmorzar), i ubiqueu-los 
al costat de les papereres del rebuig. Diàriament el servei de neteja del centre buidarà el contenidor de les restes 
orgàniques de l’esmorzar. Si la tria no està ben feta, es retirarà aquest contenidor. Funciona millor si aquest contenidor 
només està al pati l’estona de l’esbarjo i després queda recollit a l’interior de l’escola. En aquest contenidor no es pot 
llençar ni les restes provinents del menjador escolar ni les restes vegetals dels espais verds del pati. 

- A l’hort, al jardí o a la bassa diposeu d’un contenidor per a les restes vegetals, ubique-lo a prop i ben senyalitzat. 
També es recoma disposar d’un compostador. Buidar el contenidor destinat a les restes vegetals i de jardineria, 
derivades de la gestió de l’hort i/o de l’espai verd, a l’illa ecològica més propera al centre. En aquest contenidor no es 
pot llençar ni les restes orgàniques de l’esmorzar ni les provinents del menjador escolar. 

- Al menjador disposeu de contenidors per a paper, vidre, matèria orgànica, envasos i rebuig. De buidar aquests 
contenidors se n’han d’encarregar les persones i empreses que s’ocupen d’aquest servei, i ho han de fer a l’illa 
ecològica més propera al centre.



EL SERVEI MUNICIPAL DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS US 
FACILITA
- Papereres de cartró per recollir el paper i els envasos, per distribuir-les per l’edifici i les aules, segons us interessi.

- Contenidors de plàstic grans, de 240 litres, per centralitzar els envasos, el tòner i el paper i facilitar, així, la retirada 
d’aquestes fraccions del centre.

- Contenidors de plàstic grans, de 240 litres, per recollir la matèria orgànica (com a mínim 1 per al servei de 
menjador, 1 per a les restes vegetals de l’espai verd del pati, si en teniu i 1 per recollir les restes de l’esmorzar).

- Contenidor de cartró per a les piles i contenidor per als tòners d’impressores i fotocopiadores.

- Bosses grogues per a les papereres dels envasos, i negres per a les del rebuig (a càrrec del servei de neteja 
municipal-escoles).

RECOMANACIONS
- És important que la tria de residus es faci correctament i que dins el contenidor només hi hagi la fracció que 

correspongui.

- És necessari que establiu, dins del centre, un mecanisme adequat per facilitar la tasca del servei municipal de 
recollida dels contenidors. 

- Recordeu també que el buidat d’alguns contenidors són responsabilitat del centre i no del servei municipal de 
recollida de residus, com els contenidors del menjador i del pati. 

 
- És important assignar les persones responsables de les tasques de buidat dels contenidors, especialment del servei 

de menjador a primària i del servei de neteja a secundària. 


