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The school waste is in our hands! 
                   

   
 
Objectius  
.Be aware of the school’s waste stream.  
.Design recycling strategies for the school. 
.Advice others on how to recycle properly. 
 
Descripció de la proposta  
We really do have the whole world in our hands...it is up to us to take care of it! Our 
school has got some waste containers indoors and outdoors. Unfortunately, we realized 
they are not being well used. This project seeks to get our students thinking about the 
impact of recycling properly all their lifetimes. When we implement this project our 
students will create a guide of how to sort out our waste. This project is a result of GEP2 
programme. 
 
Aspectes didàctics i metodològics:  
These 12 sessions are based on a CLIL approach. Crosscurrilarly, students will 
investigate about their environament  in their cooperative groups and will give oral and 
written argumentation.  They will elaborate a report with graphs and tables to collect and 
interprete data. Finally, they will need to use maps to plan itineraries and design plans 
in physic and virtual support. 
 
Recursos emprats:  
.Visit to the compost and anaerobic digestion plant 
 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  
 
Anglès:  
- Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 
- Estratègies per a la comprensió. 
- Estratègies per a l’expressió: planificació, producció i revisió. 
- Estratègies i fórmules per a la interacció oral. 
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- Lèxic: vocabulari usual i específic. 
- Fluïdesa oral. 
- Gestió i comunicació de la informació. 
- Ús dels recursos digitals. 
- Fonts d’informació en suport paper i digital. 
- Estratègies i recursos per a l’expressió: planificació, producció i revisió. 
- Presentació formal. 
 
Coneixement del medi:  
Matèria i energia  
. Reducció, reutilització i reciclatge de residus. 
. Criteris de separació i selecció.  
 
Àmbit matemàtic: 
Comunicació i representació  
.Obtenció, representació i interpretació de les dades estadístiques.  
.Taules i gràfiques. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment .  
Primary 6th. A1 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn  
Natural Science - Maths - Art 
 
Documents adjunts 
The school waste is in our hands project. 
 
Autoria:  
Rosa Mª Melgosa - Mª Dolores GIimenez. Escola Lluis Piquer. Parets del Vallès. 
 
 
 


