
 

MANTINDRE NET EL MEU CENTRE  NO COSTA TANT  

   

 ENQUESTA  Sempre  

/ Sí 

De   

vegades 

Mai  

/ No 

1 Els teus companys de classe tiren a terra embolcalls, llandes, bosses de  llepolies...?    

2 Quan els teus companys tiren qualsevol cosa a terra els demanes que ho  arrepleguen?    

3 Si algun professor o company et demana que arreplegues qualsevol cosa de terra, ho 
fas? 

   

4  T'agradaria que en ta casa no hi haguera poal de fem?    

5  T'agrada fer Educació Física quan el pati està brut?    

6 Et comportes a casa igual que al centres respecte al fem?    

7 Soleu reciclar el fem a ta casa?    

8 Creus que la millor solució per a mantenir net el teu centre seria embrutar  menys?    

9 Sabies que la falta de higiene augmenta el risc de malalties i les plagues  d'insectes?    

10 Valora de l'1 (-) al 5 (+) la frase: “No és més net qui més neteja sinó qui menys embruta” 1 2 3 4 5 
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Enquesta- Exercici de l'Activitat  

1. Emplenar l'enquesta.   

− L'enquesta s'emplenarà individualment. (10 minuts) 

2- Anàlisi dels resultats 

− Dividir la classe en 4 o 5 grups depenent del nombre d'alumnes. El tutor/a donarà 

una nova enquesta sense emplenar on es reflexaran les respostes de totes les 

persones del grup.  

− En cada grup s'haurien de debatre possibles solucions per al problema que les 

enquestes hagen plantejat.   

3- Debat.  

− Cal posar en comú els resultats de cada grup. 

− Posar en comú les solucions  plantejades i el delegat o delegada de la classe anirà 

anotant en la pissarra totes les solucions proposades.   

− Les millors solucions i les enquestes seran recollides per l’alumnat del taller de medi ambient 

que analitzarà els resultats i els publicarà.  

 
   

 


