
LA MASCOTA DE LA DEIXALLERIA 
 

Escola Josep Gras (Sant Llorenç Savall) 

El curs passat, durant la jornada intensiva del mes de juny, a l'escola Josep Gras vam 
realitzar un petit projecte on va participar tota l'escola, tot col·laborant amb l'Ajuntament. 
Aquest projecte va ser crear una mascota per a la deixalleria del nostre municipi.  

L'alumnat de cicle inicial es va imaginar com seria la mascota i van pensar que, si era de 
la deixalleria, havia d'estar formada per residus dels que hi podem trobar. Van fer dibuixos 
amb el disseny de la mascota i van passar per les classes per tal que els nens i les nenes 
de tota l'escola votessin la mascota que més agradava. Com que va haver-hi una mica 
d'empat, es va decidir que la mascota seria una barreja dels dissenys seleccionats. 

Els dibuixos finalistes van arribar al cicle mitjà, on l'alumnat, a partir d'aquests dissenys, va 
haver de decidir amb quins materials es podria construir la mascota. Llavors, un grupet de 
nens i nenes del cicle van anar a la deixalleria municipal; l'encarregat de la deixalleria ens 
va ajudar molt a trobar els materials i ens va donar idees. Després van fer un full explicant 
perquè serviria cada material (per exemple, les bombetes per als ulls). 

Després, la brigada municipal va portar els residus escollits a l'alumnat de cicle superior, 
qual, amb els dissenys de cicle inicial, l'explicació de cicle mitjà i l'ajuda d'un treballador de 
l'Ajuntament, va construir la mascota. 

Un cop construïda, la vam posar a l'entrada de l'escola i els infants d'educació infantil, tot 
observant-la i analitzant-la, van escollir el seu nom: RUNETA. 

I, per acabar, l'últim dia del curs vam fer com una mena de festa-bateig de la mascota, a la 
qual va assistir tot l'alumnat, el professorat, l'alcalde i una tècnica de medi ambient de 
l'Ajuntament. Des de llavors, la mascota està a la deixalleria municipal amb un cartell que 
ens recorda la importància de reciclar, reduir residus i sobretot reutilitzar-los.  

Contagiem-nos i ampliem el reciclatge! 

   



 


