
 

 

 

 

 

Com fer les nostres festes més sostenible? 
 

Paraules clau 
relacionades 

Festa. Sostenibilitat. Reutilització. Reducció. Residus 

Temes Residus / Bones pràctiques / Ambientalització curricular 
 
 

 
 
Resposta general 
a la pregunta  
 

 
Les festes són moments de celebració molt importants per a la nostra societat, i 
especialment a les escoles. Per desgràcia acostumen a generar una gran 
quantitat de residus, molts dels quals són difícils de reciclar. És per això que molts 
centres mostren la seva preocupació per aconseguir reduir-ne els efectes negatius 
i així poder celebrar festes més sostenibles. 
 
Tot seguit us proposem una sèrie de consells per aconseguir-ho: 
 

1. Fer servir gots reutilitzables, ja que es poden rentar, guardar i utilitzar 
moltes més vegades.  

2. Fer servir una vaixella reutilitzable. També és molt bona idea utilitzar 
suports comestibles per servir el menjar, com per exemple, llesques de 
pa, empanades, etc. Una altra opció és utilitzar una vaixella compostable 
que es reculli conjuntament amb les restes del menjar. 

3. Muntar diversos punts de retorn o recollida, lloc on es retornarien plats i 
gots reutilitzables. 

4. Fer que cada nen/a porti el seu tovalló de roba a l’escola. Així s’evita 
utilitzar tovallons de paper. Si els utilitzeu, recordeu que s’han de tirar amb 
la matèria orgànica, ja que són compostables. 

5. El menjar es pot portar amb carmanyoles, d’aquesta manera només cal 
destapar-les i servir-se i així evitem embrutar plats. Aquesta idea serveix 
també per fomentar que es consumeixi menjar casolà i així evitar el 
menjar d’elaboració industrial, sempre excessivament embolcallat. 

6. Si és possible, s’hauria de fer una previsió força ajustada de possibles 
participants per evitar comprar més materials del compte i sobretot perquè 
no sobri menjar. S’ha d’intentar evitar que el menjar sobrant vagi 
directament a les escombraries, per això us animem a contactar amb 
alguna entitat social del vostre domicili que pugui aprofitar-lo. 

7. A l’hora d’organitzar una festa sostenible cal triar l’opció que generi menys 
residus; de totes maneres, els que es generin s’han de tirar al contenidor 
correcte per poder-los tractar. Per això cal tenir visibles i accessibles tots 
els contenidors de recollida selectiva (paper i cartró, envasos, matèria 
orgànica, rebuig i vidre). Cada contenidor ha d’estar senyalitzat amb el 
que s’hi pot tirar a dins per tal d’evitar errors. 

8. Criteris de compra sostenibles. Les begudes que es portin a la festa és 
preferible que no siguin amb envàs individual, sinó amb envàs familiar, 
perquè així es generen menys residus. Si fos possible, també seria bo que 
les begudes es portessin en envàs de vidre, ja que els envasos de plàstic 
tenen un reciclatge més costós ambientalment. 

9. Productes de temporada i de producció propera, de comerç just i 
ecològics. Sempre que sigui possible, hem de tenir en compte aquests 
aspectes a l’hora de comprar. 

10. La decoració de la festa (les garlandes, per exemple) es pot fer amb 
materials reciclats (paper, cartró, revistes, llaunes, brics, etc.). 

11. Amb les restes de menjar generades a la festa es pot fer compost si 
l’escola té un compostador. Així, els alumnes veuen que d’un residu que 
han generat, se’n treu un producte útil. 

 
Es pot crear un “equip verd” d’alumnes que ajudin els altres a saber on va cada 
residu. Es poden fer equips rotatius i així tots els alumnes agafen el rol de ser 



 

 

responsables i encarregats de transmetre la informació. En finalitzar la festa hi 
podria haver un altre grup d’alumnes, la “brigada verda”, que s’encarregaria de 
recollir tots els materials de la festa i guardar-los al seu lloc per reutilitzar-los. 

 
 
Recursos 
pedagògics 
relacionats 
 

 
� Guia de festes sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona 

http://mediambient.gencat.net/cat/html/bev/graf_but10/festes_sostenibles.
pdf 

� Manual de festes sostenibles de l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
http://mediambient.gencat.net/cat/html/bev/graf_but10/festes_sostenibles
_stjust.pdf 

� Proposta de les festes sostenibles de l’Ajuntament de Reus 
http://mediambient.gencat.net/cat/html/bev/graf_but10/festessostenibles_r
eus.pdf 

 
� Recull de recursos de Materials i residus de la Societat Catalana 

d’Educació Ambiental 
http://mediambient.gencat.net/cat/html/bev/graf_but10/recull_recursos3_
materials_residus.pdf 

 
Llibres per crear jocs amb residus que no podem evi tar 
 

- BARBA, C. Mamá quiero ser ecologista. Barcelona: Editorial Plaza & 
Janes Editores, SA, 1999. 

 
- MARTÍNEZ, A. No lo tires ¡Juega! Juguetes con materiales usados. 

Barcelona: Editorial Didal, 1998. 
 

- SHER, B. Juegos estupendos con juguetes improvisados. Barcelona: 
Ediciones Martínez Roca, 1996. 

 
 
Experiències 
relacionades  
 

 
- El CEIP Montsant  (Reus) ja fa temps que fa la gran festa de fi de curs 

un xic més sostenible. 
http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/escol
es_verdes/tarragona/primaria/ceip_montsant_minimitzacio_recursos_f
esta_fi_curs%20.pdf 

 
- L’Escola d’Educació Infantil Municipal de Can Folguer a (Santa 

Perpètua de Mogoda) ho ha decidit, vol ambientalitzar les seves 
festes. Cada persona que assisteix a la festa ha de portar el seu got 
reutilitzable (vidre o plàstic dur). Substituir les safates de cartró i el 
paper d’alumini per bols de plàstic i safates de vaixella, o utilitzar 
porrons de vidre per a alguna beguda que es compra a granel en són 
alguns exemples.  
http://www.mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/educacio_ambiental/
escoles_verdes/faqs/enllasos/folguera.pdf 

        
- L’IES Escola Intermunicipal del Penedès (Sant Sadurní d’Anoia) ja 

ha comprat gots per reutilitzar a les festes. Qui més s’hi apunta? 
http://www.mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/educacio_ambiental/
escoles_verdes/faqs/enllasos/penedes.pdf 

 
- El CEIP de Bordils  demana a les reunions de pares i mares del mes 

de setembre que portin a l’escola material de rebuig, que llavors es 
classifica en una petita habitació. Amb els objectius de potenciar la 
imaginació, conscienciar sobre l’ús sostenible dels diferents materials i 
aprendre a reutilitzar, s’utilitza aquest material en molts moments del 
curs, incloses les festes.  



 

 

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/escol
es_verdes/girona/primaria/ceip_bordils.06.07_reutilitzacio_diferens_re
cursos.pdf 

 
- Algunes escoles verdes de Girona van participar en l’elaboració d’un 

material de bones pràctiques ambientals. Hi trobareu algunes 
experiències per treballar els residus.   

http://mediambient.gencat.net/cat/html/bev/graf_but10/escoles_sostenibilitat_g
irona.pdf 

 
Més informació 
 

 
Al web de la Xarxa Compri Reciclat  http://xcr.arc.cat/web/guest/home trobareu 
un catàleg de productes reciclats/reciclables, que conté una base de dades 
exhaustiva de subministradors (fabricants i/o distribuïdors) i de productes 

 
 
 


