QÜESTIONARI ALUMNES: Estudi
producció de residus al centre

dels

consums

i

1.- Creus que l’activitat diària al teu centre educatiu pot, d’alguna
manera, afectar al medi ambient?
Si
No
No ho sé
2.- Està desenvolupant el teu centre educatiu alguna activitat
d’ambientalització, és a dir, un estudi de diverses variables
ambientals al centre?
Si
No
No ho sé
3.- Quina creus que és la quantitat de fems que produïm cadascú de
nosaltres en un dia?
<1 kg
1 kg
> 1 kg
4.- Què vol dir fer una recollida selectiva dels residus?
Dipositar cada residu al contenidor corresponent
Llençar tots els residus junts dins d’una bossa
Llençar només els residus que fan pudor
5.- On es destinen els residus procedents de la recollida selectiva?
Abocador
Plantes de recuperació i reciclatge dels diferents materials
Incineradora
6.- Quin és l’objectiu de la recollida selectiva dels residus?
Reduir la producció de residus
Estalviar i preservar recursos naturals, aigua i energia
Que tots els residus vagin a l’abocador
7.- Indica les frases que són FALSES:
Els tetrabrics es dipositen al contenidor de recollida selectiva
blau.
Els mocadors i papers bruts de matèria orgànica s’han de
dipositar al contenidor de rebuig.
És més pràctic separar els residus a casa per després llençarlos al contenidor corresponent.
Els envasos lleugers són: plàstics, llaunes i brics.
8.- Quin d’aquestos símbols és el punt verd (logotip que indica que el
fabricant de l’envàs ha pagat una quota per cobrir el cost de la
recollida selectiva i el tractament del residu):

9.- Si aprofites els fulls de paper per ambdues cares estàs:
Reutilitzant
Reciclant
10.- Quin és l’ordre més lògic:
Reciclar, reutilitzar, reduir els residus
Reduir, reciclar, reutilitzar els residus
Reduir, reutilitzar, reciclar els residus
11.- Indica quin és el producte més habitual al teu berenar d’un dia al
centre:
Fruita
Entrepà
Pastisseria
Patates / llepolies
12.- Dels següents envasos de begudes, indica la quantitat diària que
llances al teu centre:
TIPUS
Llaunes
Tetrabrics
Botelles
plàstic

QUANTITAT

de

13.- Ara et demanem el mateix, però referit als embolcalls del
berenar de cada dia al centre:
TIPUS
Paper
d’alumini
Plàstic
Paper

QUANTITAT

14.- Indica el nombre de fulles de paper que sols tirar diàriament a la
paperera quan ets a classe:
_________ papers/dia

