
QUANT TARDA 
A DESCOMPONDRE’S 

LA MATÈRIA ORGÀNICA?



Fem 4 experiments 
30 gener 2018

1- La natura té mecanismes per 
descompondre tots els materials?

2- Hi ha microorganismes que no veiem i 
descomponen la matèria orgànica?

3- Quines són les fases del compostatge? 
Mirem-ho de prop.

4- A quina velocitat es descompon la 
matèria orgànica dins el compostador?



1- La natura té mecanismes per 
descompondre tots els materials?

Pot de iogurt Pela de mandarina

Pela de plàtan Fulles de porro Paper d’alumini



Fem hipòtesis.

Què ens imaginem que haurà passat al cap d’un mes?



Què ha passat després de 36 dies?

PELA DE MANDARINA

Abans

Després

PELA DE PLÀTAN FULLES DE PORRO

Abans Abans

Després
Després



2- Hi ha microorganismes que no veiem i 
descomponen la matèria orgànica?

Plàtan i aigua Plàtan i llevat Plàtan 



Fem hipòtesis.

Què ens imaginem que haurà passat al cap d’un mes?



3- Quines són les fases del 
compostatge? Mirem-ho de prop.



Fem hipòtesis.

Què ens imaginem que haurà passat al cap d’un mes?



Què ha passat després de 36 dies?



4- A quina velocitat es descompon la 
matèria orgànica dins el compostador?



Fem hipòtesis.

Què ens imaginem que haurà passat al cap d’un mes?



Què ha passat després de 36 dies?



Què ha passat després de 36 dies?
NOUS

Abans Després
PELA DE PLÀTAN

Abans Després

ENCIAM, COLIFLOR, CEBA
Abans

Després

PELA DE TARONJA

Abans Després



Traiem conclusions
• Quant tarda a descompondre’s la matèria orgànica?

• La natura té mecanismes per descompondre tots els materials?

• Els materials fabricats pels humans (plàstic, paper d’alumini...) es 
descompondran en algun moment?

• Què necessita la matèria orgànica per descompondre’s?

• Quina és la funció dels microorganismes com els llevats?

• En presència d’aigua o humitat la matèria orgànica es descompon més 
ràpid o més lentament?

• Quins canvis pateix la matèria orgànica durant el procés de 
descomposició? Color, textura, olor, volum...? A què és degut?

• Quina diferència hi ha en el procés de descomposició que té lloc dins el 
compostador o fora (residus enterrats o dins l’ampolla)?

• Totes les restes orgàniques segueixen el mateix procés de 
descomposició i es podreixen a la mateixa velocitat? De què depèn?

• Etc.





Ara toca fer el seguiment del compostador!


