EL SENYOR ALUMINI
Nom del centre: IES MANUEL DE PEDROLO
Municipi: Tàrrega
Persona de contacte: M. Carme Roures
Adreça de correu electrònic: mroures@xtec,.cat
Web: www.xtec.cat/iesmanueldepedrolo/

Context
Context educatiu i gestió de materials i recursos.

Destinataris
Alumnat, professorat i resta comunitat educativa.

Qui i com s’ha decidit
Va ser una proposta del seminari de ciències naturals i el Departament d’Educació visual i plàstica i
membres del comitè ambiental.

Per què ho fem?
Ja fa un temps que tenim el programa Escoles Verdes endegat i la recollida selectiva de residus com ara
paper, plàstic, piles, matèria orgànica i rebuig bastant consolidada. Ens vam plantejar de fer quelcom
més per conscienciar els alumnes i la resta de la comunitat educativa de la problemàtica ambiental
generada per l’ús excessiu de l’alumini.

Què volem aconseguir?
1) Ser capaç de fer una recerca d’informació sobre l’alumini utilitzant les TIC.
2) Ser capaç de seleccionar la informació necessària per fer un treball sobre l’alumini.
3) Ser capaç d’argumentar i presentar la informació obtinguda.
4) Ser capaç de difondre els resultats obtinguts.
5) Prendre consciència de la problemàtica del consum d’alumini.

Com ho hem fet?
La primera part és la realització d’un treball de recerca sobre la problemàtica ambiental que comporta
el consum d’alumini, mitjançant una cacera del tresor. El van realitzar tots els alumnes de 2n, 3r, i 4rt
d’ESO durant el curs 2007-2008 amb una valoració força positiva.
Enguany estem treballant en un concurs de díptics sobre la problemàtica del consum d’alumini. Hi
poden participar alumnes des de 3r d’ESO fins a 1r de Batxillerat, perquè són els alumnes que
prèviament havien treballat en la cacera del tresor de l’alumini. El díptic guanyador l’enviarem a tota la
comunitat educativa del Centre, per tal de difondre aquesta problemàtica i prendre consciència de la
disminució del consum d’aquest material.

EL SENYOR ALUMINI
Quan ho hem fet?
La cacera del tresor de l’alumini es va realitzar durant el tercer trimestre del curs 2007-2008.
El concurs de díptics s’està realitzant durant el segon trimestre d’aquest curs escolar.
La difusió del díptic guanyador està prevista pel tercer trimestre d’enguany.

Materials i recursos que hem fet servir
Material elaborat pel Departament de Ciències Naturals i Experimentals: cacera del tresor de
l’alumini, que es troba penjada a la pàgina web del nostre IES a l’apartat de
l’ESO.
Materials que els alumnes creguin necessaris per elaborar un díptic informatiu: paper,
cartolina, retoladors, retalls de revistes, tisores, fotografies, etc.

Com ho avaluem?
Els alumnes van valorar molt positivament el treball realitzat amb l’activitat de la cacera del
tresor. Els membres del comitè ambiental també n’estan molt satisfets.
Confiem que el concurs de díptics sigui un èxit i puguem fer extensiva la nostra preocupació per
aquest tema a la resta de la comunitat educativa, involucrant alumnes, professors i pares en una
reducció del consum de l’alumini.

Com ho hem compartit i difós?
Podeu trobar l’activitat de la cacera del tresor de l’alumini a la pàgina web del centre:
http://www.xtec.cat/iesmanueldepedrolo/
Al tercer trimestre s’enviarà el díptic guanyador del concurs a tota la comunitat educativa del
nostre centre per tal de fer difusió de la problemàtica de l’ús de l’alumini.
A més a més, també es penjarà una còpia d’aquest díptic a la pàgina web de l’IES.

