


Benvinguts  
i benvingudes  
a Emtreduca,  
per un futur redó!

Un programa d’educació ambiental per 
a la sostenibilitat que s’inicia el març del 
2022. Este programa és l’eina que EMTRE 
ha creat per a estendre la cultura de la 
sostenibilitat, especialment relacionada 
amb la problemàtica dels residus, i que 
posa a disposició de l’àrea metropolitana 
de València.

Un conjunt de 9 activitats per a tota mena 
de públics, en què podreu visitar les ins-
tal·lacions de gestió dels residus o participar 
en tallers i activitats pràctiques sobre els 
principals reptes que tenim en la prevenció, 
minimització i reciclatge dels residus.

Vos hi esperem!



Programa escolar

Un conjunt de 7 acti-
vitats dirigides a dife-
rents nivells educatius 
de primària i ESO, per a 
conèixer i aprofundir en 
el món dels residus,  
tan necessari per als 
propers anys i el futur 
del nostre alumnat.

1r i  2n 
EP

3r i 4t 
EP

5è i 6è 
EP

1r i 2n 
ESO

3r i 4t 
ESO

On van els residus?  
Visita a la planta 
d’Hornillos

Visita a la planta de 
tractament de residus 
d’Hornillos per a conèixer com 
gestiona EMTRE els residus 
que produïm a les nostres llars

De la terra a la taula  
i de la taula a la terra. 
Hort escolar d’Hornillos

En l’espai Hort d’Hornillos 
aprendrem a elaborar el 
nostre propi compost

Ecoparc:  
un parc diferent

Visita a un dels ecoparcs  
de l’àrea metropolitana

El repte de RECICLAR.  
Visita a la planta 
d’Hornillos

Visita a la planta de 
tractament de residus 
d’Hornillos i els objectius 2030

Un residu ZERO:  
la matèria orgànica.  
Hort escolar d’Hornillos

En l’espai Hort d’Hornillos 
treballarem sobre el residu 
ZERO de la matèria orgànica

Ecoparc: molt  
residu per a recuperar

Visita a un dels 20 ecoparcs 
fixos de l’àrea metropolitana

Projecte Hort Escolar  
“De l’Horta a la Taula”

Si teniu un hort escolar us 
proposem un taller per a 
descobrir el cicle de la vida 
de l’hort aprofitant els residus 
orgànics



Per a qualsevol tipus 
de públic adult, des 
de grups organitzats 
d’amics, famílies,  
associacions, entitats 
municipals, etc., per a 
conèixer els futurs  
reptes de la gestió dels 
residus en l’àrea metro-
politana de València.

Reptes 2030. 
Visita a la planta 
d’Hornillos 

Visita a la planta de trac-
tament de residus d’Horni-
llos on tractarem la gestió 
adequada dels residus 
domiciliaris i els reptes  
de l’Agenda 2030

Bioresidus:  
repte i  
oportunitat 

Una activitat per a desco-
brir la importància de la 
separació de la matèria 
orgànica, el residu ZERO  
i l’economia circular

Especial matèria orgànica

En els pròxims anys la separació de la matèria orgànica 
serà tot un desafiament. Un repte per a tota la Comuni-
tat Valenciana, Espanya i la Unió Europea.
Des d’Emtreduca ajudarem els municipis en la cons-
cienciació, sensibilització i posada en acció amb la 
ciutadania.

Programa ciutadania



El Pla  
d’educació  
ambiental  
d’EMTRE
EMTRE aposta per l’educació ambiental per 
a la sostenibilitat com un dels eixos principals 
que ens permetrà complir amb l’Agenda 2030 
en matèria de residus.

I per a això treballarem amb tots els 
agents socials amb què podem construir 
este camí cap a la sostenibilitat sobre 
sis eixos:

La nostra eina estratègica és el Pla 
d’educació ambiental d’EMTRE, un  
pla ambiciós amb una visió clara:

Contribuir de manera efectiva al foment d’accions, 
actituds i valors sostenibles per part de tota la societat, 
a través de propostes educatives de qualitat amb una 
visió global i un enfocament local i transparent a través 
dels ajuntaments. 

1

2

3

4

5

6

Lideratge i treball en xarxa. Cercant les alian-
ces territorials necessàries amb municipis, sec-
tors productius i el teixit social.

Prevenció i gestió de residus. Amb un progra-
ma educatiu orientat a minimitzar els residus, 
afavorir el consum conscient i responsable, mi-
llorar les taxes d’arreplega separada i preparar 
per al reciclatge.

Potencial educatiu dels equipaments. Per a 
conèixer “en viu i en directe” com funcionen les 
plantes de tractament i els ecoparcs. 

Vinculació amb el patrimoni. Coneixent i re-
coneixent la nostra identitat comarcal i l’orgull 
d’avançar junts cap a una gestió sostenible dels 
residus. 

Qualitat i innovació educativa. Amb un pro-
grama modern i de proximitat basat en l’apre-
nentatge al llarg de tota la vida i que incloga 
des de xiquets fins a persones grans.

Comunicació i difusió. Treballant amb els 
municipis per a arribar més i més lluny, perquè 
la problemàtica dels residus es convertisca en 
una oportunitat de canvi i millora en el camí de 
l’economia circular.



Oficina tècnica Emtreduca
Tel. +34 960 900 545 (horari de 9.00 h a 17.00 h)
eduambiental@emtre.es
www.emtre.es
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