
 

 
QUÈ FEM AMB EL FEM? 

  
PRESENTACIÓ 
Què fem amb el fem? és un concurs de maquetes, còmics, vídeo i relat que enguany 
celebra la seua primera edició. La seua temàtica és la gestió de residus sòlids urbans. Es 
tracta d’una iniciativa de RECIPLASA amb la col·laboració del CEFIRE de Castelló i la 
Càtedra Reciplasa UJI.  
 
Què fem amb el fem? s’adreça als estudiants de 3r i 4t curs de Primària i les seues 
famílies, així com a docents de Primària, als quals se’ls convida a reflexionar per a prendre 
consciència sobre la importància que té la gestió dels residus sòlids urbans a la nostra 
societat. Aquest concurs pretén desenvolupar la creativitat i l’expressió de coneixements 
científics, matemàtics i tecnològics, mitjançant diferents llenguatges artístics per tal de 
fomentar una ciutadania críticament activa i responsable per avançar cap a un model de 
societat més sostenible. 
 
OBJECTIUS 

● Aproximar la gestió dels residus a la nostra comunitat. 
● Reduir la quantitat de residus del nostre entorn. 
● Reforçar el coneixement en la tipologies de residus i la seua gestió (cicle de 

tractament de residus sòlids). 
● Millorar la recollida selectiva de residus sòlids en origen i entendre el seu 

impacte sobre la comunitat. 
● Impulsar l’agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.  

PARTICIPA 

1. Modalitats  
S’estableixen quatre modalitats de participació: maqueta, còmic, vídeo, relat. Hi haurà un 
premi especial pel millor projecte integrat de centre. 
 
Els participants podran presentar un treball per modalitat a través del web del concurs: 
www.reciplasa.es/quefemambelfem 
· 
Maqueta: 
Elaboració de models tridimensionals que puguen representar o al·ludir a alguna part del 
procés de gestió o tècniques de tractament dels residus sòlids urbans, així com també a la 
sostenibilitat i el consum responsable. 
 
Còmic: 
Elaborat en format A4 amb tècnica lliure. S’ha de digitalitzar i presentar en format JPG o 
PNG que no supere els 10MB. El títol i descripció de 50 a 100 paraules s’han d’introduir en 
el formulari web d’inscripció del treball. 
 
 
 



 

 
 
Vídeo: 
Audiovisual d’una durada màxima d’1 minut i mig. S’ha de presentar en format MP4 que no 
superi els 100MB. El títol i descripció de 50 a 100 paraules s’han d’introduir en el formulari 
web d’inscripció del treball. 
· 
Relat: 
Escrit d’estil lliure amb una extensió màxima de 400 paraules. S’ha de presentar a través del 
formulari web acompanyat per un títol en format pdf. 
 
2. Temes 
La temàtica del concurs és la gestió dels residus sòlids urbans. Les maquetes, els còmics, 
vídeos i relats hauran d’estar relacionats amb la visió, la percepció o el coneixement que els 
estudiants tenen de la sostenibilitat i d’una ciutadania activa responsable. 
Aquests són alguns dels temes proposats: 

● La recollida selectiva 
● Els residus en xifres 
● La tecnologia dels residus, el seu tractament  
● La valorització dels residus, els residus com a recurs 
● L'impacte dels residus 
● Les 4Rs: reduir, reciclar, reutilitzar, recuperar 
● L’economia circular 
● L’agenda 2030 dels objectius de desenvolupament del mil·lenni (ONU). 

 
3. Idiomes 
Els treballs es podran presentar en: valencià, castellà i anglès. 
 
4. Formació pel professorat 
Des del CEFIRE de Castelló, s’ofereix una formació específica als docents per tal de 
contribuir en el context de dissenyar les seues experiències d’aprenentatge sostenible i 
foment d’una ciutadania activa i responsable. 
 
Temporalització:  
Horari: de 17:15 a 20:15 
29 de gener: presentació i repàs de projectes presentats a les Jornades d’Intercanvi 
d’Experiències d’Educació Ambiental, Seminari CsEA 
3 de febrer: visita guiada a la planta de RECIPLASA (Onda) 
5 de febrer: Taller de Metodologies actives, en el context de la gestió dels residus (ABP) 
12 de febrer:  Taller de Metodologies actives, en el context de la gestió dels residus (ABP) 
19 de febrer: Taller de compostatge 
26 de febrer: Taller de les matemàtiques dels residus i avaluació 
 
5 de juny: Jornada Què fem amb el fem? Projectes d’Educació Ambiental RECIPLASA 
  
 
 



 

 
5. Calendari 
 
Termini de presentació: Els treballs es podran presentar a través de l’apartat web 
Participa: des del 10 de març fins al 31 de maig de 2018. 
Jornada: Què fem amb el fem?: El 5 de juny de 2018 tindrà lloc una jornada per tal de 
presentar els millors productes i decidir els guanyadors.  
Votació popular: a la jornada del 5 de juny es permetrà als participants escollir 2 dels seus 
treballs favorits per a cada modalitat. 


