Nota de premsa
Terrassa, 25 d’abril de 2014

L’Escola de Reciclatge arriba a Terrassa
Més de 450 alumnes visitaran l’Escola des del diumenge 27 i fins al 30 d’abril

L’Escola de Reciclatge, una iniciativa estatal d’educació ambiental, arriba a
Terrassa. Almenys set escoles i instituts de la ciutat participaran en les activitats
proposades per aquesta iniciativa. Es tracta d’un projecte educatiu de caràcter
ambiental, dirigit als alumnes de 5è i 6è de Primària i 1er i 2on d’ESO, que es va
iniciar a finals de l’any 2011, impulsat per Recyclia, Ecopilas, Tragamóbil i
AMBILAMP, quatre fundacions creades per fabricants de bombetes, telèfons mòbils,
piles i components electrònics. L’Ajuntament de Terrassa col·labora amb l’Escola de
Reciclatge en les activitats organitzades a la ciutat.
A partir del proper diumenge, 27 d’abril, i fins dimecres 30, més de 450 alumnes de
set escoles de Terrassa visitaran l’escola. Es tracta d’una aula mòbil amb una
exposició sobre la gestió de residus (ordinadors i materials informàtics, mòbil,
bombetes i piles), enfocada a la protecció i millora del medi ambient, explicant com
es poden recollir i com es poden reciclar correctament aquests residus. La visita
guiada inclou diversos plafons informatius i jocs que descobreixen solucions per a
afrontar els problemes ambientals. L’exposició es complementa amb una pel·lícula
en 3D sobre la mateixa temàtica. L’objectiu del projecte és explicar el reciclatge de
residus d’aparells elèctrics, electrònics i piles, i els beneficis mediambientals, de
forma pràctica i didàctica. Set escoles i instituts han confirmat la seva assistència.
Des de novembre de 2011, uns 60.000 alumnes i 2.500 docents han visitat aquesta
mostra itinerant. L’objectiu és arribar a uns 400.000 alumnes i 18.900 docents al
finalitzar aquest curs 2013-2014.
La informació i formació proporcionada per aquesta aula mòbil es complementa amb
dos projectes educatius més que integren l’Escola de Reciclatge: Train the Trainer,
amb informació sobre conscienciació mediambiental dirigida a docents, i E-learning,
una plataforma des de la qual tant professors com alumnes poden accedir a
materials formatius sobre els beneficis mediambientals del reciclatge electrònic.
Aquesta és una de les diverses accions relacionades amb els residus que s’aniran
fent al llarg de l’any i que tenen com a objectiu promoure la reflexió sobre el
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problema dels residus i la necessitat de comprometre a tota la ciutadania en la
millora de les accions de prevenció, així en l’obtenció de dades quantitatives i
qualitatives de recollida selectiva tant.

Més informació a http://www.escueladereciclaje.com/
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