
 
 

AMBIENTALITZA’T  
 

PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 
DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA  

 
 

 
 
 
 

OSONA, CURS 2012-2013 
 



 

INTRODUCCIÓ 
 
Des dels serveis d’Educació i Medi ambient del Consell Comarcal  d’Osona ens plau 
fer-vos a mans el Programa d’educació ambiental d’Osona. Es tracta d’un catàleg 
d’activitats i visites formatives a les instal·lacions de tractament d’aigües residuals, 
potabilització i tractament de residus del Consell Comarcal que es gestionen des de  
l’Àrea de Medi ambient. Aquest catàleg va adreçat a les escoles de la nostra comarca. 
 
El Consell té com a objectiu principal resoldre els problemes ambientals de la 
comarca, pel que fa al sanejament de les aigües residuals, la portada d’aigua potable 
als municipis i la gestió dels residus municipals. 
 
Sobre el sanejament de les aigües residuals, actualment hi ha 27 instal·lacions de 
depuració en funcionament que gestiona el Consell Comarcal d’Osona per delegació 
dels ajuntaments de la comarca. Aquestes instal·lacions garanteixen la bona qualitat 
de l’aigua dels nostres rius. 
 
En relació amb la gestió dels residus municipals, des del Consell es porta a terme la 
recollida de residus i la gestió de l’abocador comarcal i de la planta de triatge de 
multiproducte. 
 
Paral·lelament a tota aquesta gestió, el Consell té com a prioritat l’educació ambiental 
de la població, entesa com a motor que ha de promoure un canvi d’actituds. 
 
El Programa d’educació ambiental d’Osona va dirigit als centres d’ensenyament de 
primària, secundària, batxillerat i cicles formatius dels centres públics i concertats 
d’Osona, personal universitari i entitats que vetllen per la formació i que tenen interès 
en aspectes ambientals. Es tracta d’un recull d’activitats formatives gratuïtes 
adreçades a l’alumnat amb la voluntat de connectar els coneixements treballats a 
l’aula amb els serveis, les tasques i les funcions que es realitzen des de les diverses 
instal·lacions de tractament d’aigües residuals, aigües potables i de residus municipals 
que gestiona el Consell Comarcal d’Osona. 
 
Les visites tenen els objectius següents: 

- Conscienciar de la importància de la depuració de les aigües residuals. 
- Reflexionar sobre les actituds personals que fomenten la reducció de residus, 

la disminució del consum d’aigua potable i de la contaminació de l’aigua. 
- Conèixer la relació entre els nostres hàbits quotidians, amb la contaminació de 

les aigües i la generació de residus. 
- Conèixer l’estructura i el funcionament bàsic d’una depuradora, d’una 

potabilitzadora, d’un abocador controlat i d’una planta de triatge. 
 
Esperem que aquest programa esdevingui una eina de suport per als docents i, alhora, 
reforci el paper pedagògic del Consell Comarcal d’Osona en matèria d’educació 
ambiental. Restem a la vostra disposició per a qualsevol aportació que ens vulgueu fer 
arribar. 

 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOCOL DE FUNCIONAMENT 
 
 
SOL·LICITUD 
 
Per tal de sol·licitar les visites guiades a les instal·lacions els centres d’ensenyament 
hauran d’omplir un formulari de sol·licitud on-line facilitat pel Consell Comarcal  
 
A la sol·licitud s’haurà de concretar: 
 

- Instal·lació que es vol visitar 
- Data  
- Hora  
- Nombre de grups 
- Nombre d’alumnes de cada grup 
- Persona de contacte del centre escolar. 

 
En aquest document us adjuntem el model de sol·licitud que podeu utilitzar.  
 
 
TERMINIS DE SOL·LICITUD 
 
El Consell Comarcal d’Osona preveu dos terminis de sol·licitud de les visites guiades 
en el marc del programa: 
  
 
 
 
 
 
 
 
Les sol·licituds s’atendran per rigorós ordre d’inscripció. 
 
 
CONFIRMACIÓ DE LA VISITA 
 
Els serveis tècnics del Consell Comarcal d’Osona confirmaran la sol·licitud al correu 
electrònic de contacte facilitat pel centre, sempre que hi hagi disponibilitat horària. En 
cas que la data proposada estigui reservada prèviament, el Consell Comarcal es 
reserva el dret de proposar una nova data al centre d’ensenyament. 
 
Uns 15 dies abans de la visita, el personal tècnic encarregat de fer-la es posarà en 
contacte amb el centre escolar per tal de concretar horaris i donar les indicacions, si 
escau, a la persona del centre escolar. 
 
 
COST  
 
El cost de les visites guiades l’assumirà directament el Consell per a tots aquells 
centres d’ensenyament que imparteixin estudis de primària, secundària, batxillerat, 
cicles formatius, universitaris i entitats amb seu social a Osona. 

Primera convocatòria 
 - des de la data d’inici del curs escolar fins el 15 d’octubre de 2012 (inclòs) 

Segona convocatòria 
 - del 15 de gener al 15 de febrer de 2013 (ambdós inclosos)



 

 
El centre es farà càrrec del cost del desplaçament fins a la instal·lació que visiti. 
 
Pel què fa als centres escolars de fora d’Osona es cobrarà el cost públic que s’estipuli 
cada any. 
 
 
DURADA I REQUISISTS 
 
Les visites guiades tenen una durada aproximada d’una hora i mitja i es realitzen 
sempre en grup.  
 
Per tal de garantir la qualitat pedagògica de la visita els centres hauran de preveure un 
mínim de 10 alumnes i un màxim de 30 per visita, a banda de les persones 
acompanyants. 
 
 
HORARIS DE VISITA 
 
Per a l’organització del servei és imprescindible que els centres d’ensenyament 
sol·licitin les dates i els horaris de visita que es proposen per al curs escolar 2012-
2013 i que són les següents: 
 

- A les instal·lacions de tractament d’aigües les visites guiades es realitzaran els 
dimecres i els divendres de 10 a 13 hores. 

- A les instal·lacions de tractament de residus les visites guiades es realitzaran 
els divendres de 9 a 13 hores.  

 
A continuació us adjuntem les fitxes relatives a totes les instal·lacions de tractament 
que s’ofereixen en el Programa d’educació ambiental d’Osona, les quals aporten 
informació dels objectius, del contingut de les visites, la durada i el material didàctic 
que es lliura. 
 
 
MATERIALS 
 
Cada instal·lació disposa de material didàctic que permet millorar la qualitat 
pedagògica de la visita (vegeu les fitxes específiques de cada instal·lació). 
 
No obstant això, el material fungible bàsic (bloc de notes, bolígraf, etc.) va a càrrec del 
centre i/o l’alumnat. 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXES EXPLICATIVES DE LES VISITES A LES 
INSTAL·LACIONS DEL PROGRAMA AMBIENTALITZA’T 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Visita a l’Estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR) de Vic 

 
 
Destinataris 

 
Alumnes de cicle superior d’educació primària, d’educació secundària, 
batxillerat, cicles formatius, universitaris i formació d’adults. 
 

 
Objectius 

- Conèixer l’estructura i el funcionament 
bàsic de tots el processos que tenen 
lloc a l’EDAR. 

- Conèixer la procedència de les aigües 
residuals que es tracten a l’EDAR i on 
van a parar una vegada depurades. 

- Sensibilitzar  de la necessitat i de la 
importància de depurar les aigües 
residuals i de les conseqüències de 
l’aigua contaminada als rius. 

- Identificar els residus generats en el 
procés de depuració i la seva 
destinació final. 

 

 
Descripció 
de l’activitat 

Recorregut per les instal·lacions de l’EDAR identificant els  principals processos 
de tractament: 
 
- Pretractament 
- Reactor biològic i decantació 
- Tractaments  de fangs  
- Gestió dels residus generats en els diferents processos. 

 
Durada 
 

 
1 hora aproximada. 

 
Nombre de 
participants 
recomanat 
 

 
Grup classe (25 – 30 alumnes) i acompanyants.  

 
Informació 

L’horari de visites és a partir de les 10 hores. 
Els dies de visita a la instal·lació són els dimecres, de setembre a febrer i els 
dimecres i divendres de març a juny. 

 
Material 
informatiu 
 

 
Hi ha un dossier informatiu de cada instal·lació. En el moment de concretar la 
visita es lliurarà a la persona responsable del centre. 

 
Com arribar 

 
L’EDAR de Vic està ubicada al Parc d’activitats econòmiques, al carrer de 
Valls, s/n. 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita a l’Estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR) de 
Centelles 

 
 
Destinataris 

 
Alumnes de cicle superior d’educació primària, d’educació secundària, 
batxillerat, cicles formatius, universitaris i formació d’adults. 
 

 
Objectius 

- Conèixer l’estructura i el funcionament bàsic de tots el processos que 
tenen lloc a l’EDAR. 

- Conèixer la procedència de les aigües residuals que es tracten a 
l’EDAR i on van a parar una vegada depurades. 

- Sensibilitzar  de la necessitat i de la importància de depurar les aigües 
residuals i de les conseqüències de l’aigua contaminada als rius. 

- Identificar els residus generats en el procés de depuració i la seva 
destinació final. 

 
Descripció 
de l’activitat 

Recorregut per les instal·lacions de l’EDAR de Centelles identificant els 
principals tractaments de l’aigua residual. 
 
- Pretractament 
- Reactor biològic i decantació 
- Tractaments  de fangs  
- Gestió dels residus generats en els diferents processos. 

 
Durada 

 
1 hora aproximada. 
 

 
Nombre de 
participants 
recomanat 
 

 
Grup classe (25 – 30 alumnes) i acompanyants.  

 
Informació 

L’horari de visites és a partir de les 10 hores. 
Els dies de visita a la instal·lació són els dimecres, de setembre a febrer i els 
dimecres i divendres de març a juny. 

 
Material 
informatiu 
 

 
Hi ha un dossier informatiu de cada instal·lació. En el moment de concretar la 
visita es lliurarà a la persona responsable del centre. 

 
Com arribar 

L’EDAR de Centelles està situada al polígon industrial Congost. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Visita a l’Estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR) de 
Tona 

 
 
Destinataris 

 
Alumnes de cicle superior d’educació primària, d’educació secundària, 
batxillerat, cicles formatius, universitaris i formació d’adults. 
 

 
Objectius 

- Conèixer l’estructura i el funcionament bàsic de tots el processos que 
tenen lloc a l’EDAR. 

- Conèixer la procedència de les aigües residuals que es tracten a 
l’EDAR i on van a parar una vegada depurades. 

- Sensibilitzar  de la necessitat i de la importància de depurar les aigües 
residuals i de les conseqüències de l’aigua contaminada als rius. 

- Identificar els residus generats en el procés de depuració i la seva 
destinació final. 

 
Descripció 
de l’activitat 

Recorregut per les instal·lacions de l’EDAR de Tona identificant els principals 
tractaments de l’aigua residual. 
 
- Pretractament 
- Reactor biològic i decantació 
- Tractaments  de fangs  
- Gestió dels residus generats en els diferents processos. 

 
Durada 
 

 
1 hora aproximada. 

 
Nombre de 
participants 
recomanat 
 

 
Grup classe (25 – 30 alumnes) i acompanyants.  

 
Informació 

L’horari de visites és a partir de les 10 hores. 
Els dies de visita a la instal·lació són els dimecres, de setembre a febrer i els 
dimecres i divendres de març a juny. 

 
Material 
informatiu 
 

 
Hi ha un dossier informatiu de cada instal·lació. En el moment de concretar la 
visita es lliurarà a la persona responsable del centre. 

Com arribar L’EDAR de Tona està situada al camí del Verinal, s/n i l’accés és pel lateral de 
la C-17. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visita a l’Estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR) de 
Torelló 

 
 
Destinataris 

 
Alumnes de cicle superior d’educació primària, d’educació secundària, 
batxillerat, cicles formatius, universitaris i formació d’adults. 
 

 
Objectius 

- Conèixer l’estructura i el 
funcionament bàsic de   tots el 
processos que tenen lloc a l’EDAR. 

- Conèixer la procedència de les 
aigües residuals que es tracten a 
l’EDAR i on van a parar una vegada 
depurades. 

- Sensibilitzar  de la necessitat i de la 
importància de depurar les aigües 
residuals i de les conseqüències de 
l’aigua contaminada als rius. 

- Identificar els residus generats en el 
procés de depuració i la seva 
destinació final. 

 

 
Descripció 
de l’activitat 

Recorregut per les instal·lacions de l’EDAR de Torelló identificant els principals 
tractaments de l’aigua residual. 
 
- Pretractament 
- Reactor biològic i decantació 
- Tractaments  de fangs  
- Gestió dels residus generats en els diferents processos. 

 
Durada 
  

 
1 hora aproximada. 

 
Nombre de 
participants 
recomanat 
 

 
Grup classe (25 – 30 alumnes) i acompanyants.  

 
Informació 

L’horari de visites és a partir de les 10 hores. 
Els dies de visita a la instal·lació són els dimecres, de setembre a febrer i els 
dimecres i divendres de març a juny. 

 
Material 
informatiu 
 

 
Hi ha un dossier informatiu de cada instal·lació. En el moment de concretar la 
visita es lliurarà a la persona responsable del centre. 

 
Com arribar 

 
L’EDAR de Torelló està situada en terme municipal de les Masies de Voltregà, 
passat el pont de Conanglell. 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Visita a l’Estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR) 
de Taradell 

 
 
Destinataris 

 
Alumnes de cicle superior d’educació primària, d’educació secundària, 
batxillerat, cicles formatius, universitaris i formació d’adults. 
 

 
Objectius 

- Conèixer l’estructura i el funcionament bàsic de   tots el processos 
que tenen lloc a l’EDAR. 

- Conèixer la procedència de les aigües residuals que es tracten a 
l’EDAR i on van a parar una vegada depurades. 

- Sensibilitzar  de la necessitat i de la importància de depurar les aigües 
residuals i de les conseqüències de l’aigua contaminada als rius. 

- Identificar els residus generats en el procés de depuració i la seva 
destinació final. 

 
Descripció de 
l’activitat 

Recorregut per les instal·lacions de l’EDAR de Taradell identificant els 
principals tractaments de l’aigua residual. 
 
- Pretractament 
- Reactor biològic i decantació 
- Tractaments  de fangs  
- Gestió dels residus generats en els diferents processos.  

 
Durada 
 

 
1 hora aproximada. 

 
Nombre de 
participants 
recomanat 
 

 
Grup classe (25 – 30 alumnes) i acompanyants.  

 
Informació 

L’horari de visites és a partir de les 10 hores. 
Els dies de visita a la instal·lació són els dimecres, de setembre a febrer i els 
dimecres i divendres de març a juny. 

 
Material 
informatiu 
 

 
Hi ha un dossier informatiu de cada instal·lació. En el moment de concretar la 
visita es lliurarà a la persona responsable del centre. 

 
Com arribar 

 
L’EDAR de Taradell està situada a la carretera de Taradell a Mont-rodon al 
km 1,8. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visita a l’Estació 
depuradora d’aigües 
residuals (EDAR) de la 
Guixa, Vic 

 
 
Destinataris 

 
Alumnes de cicle superior d’educació primària, d’educació secundària, 
batxillerat, cicles formatius, universitaris i formació d’adults. 
 

 
Objectius 

- Conèixer l’estructura i el funcionament bàsic de   tots el processos 
que tenen lloc a l’EDAR. 

- Conèixer la procedència de les aigües residuals que es tracten a 
l’EDAR i on van a parar una vegada depurades. 

- Sensibilitzar  de la necessitat i de la importància de depurar les aigües 
residuals i de les conseqüències de l’aigua contaminada als rius. 

- Identificar els residus generats en el procés de depuració i la seva 
destinació final. 

 
Descripció de 
l’activitat 

Recorregut per les instal·lacions de l’EDAR de la Guixa identificant els 
principals tractaments de l’aigua residual. 
 
- Línia d’aigua  
- Línia de fangs  
- Gestió de residus generats. 

 
Durada 
 

 
1 hora aproximada. 

 
Nombre de 
participants 
recomanat 
 

Grup classe (25 – 30 alumnes) i acompanyants.  

 
Informació 

L’horari de visites és a partir de les 10 hores. 
Els dies de visita a la instal·lació són els dimecres, de setembre a febrer i els 
dimecres i divendres de març a juny. 

 
Material 
informatiu 
 

 
Hi ha un dossier informatiu de cada instal·lació. En el moment de concretar la 
visita es lliurarà a la persona responsable del centre. 

 
Com arribar 
 

 
L’EDAR està situada a la carretera de Vic a la Guixa, just a l’entrada del nucli 
de la Guixa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Visita a l’Estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR) 
de Manlleu 

 
 
Destinataris 

 
Alumnes de cicle superior d’educació primària, d’educació secundària, 
batxillerat, cicles formatius, universitaris i formació d’adults. 
 

 
Objectius 

- Conèixer l’estructura i el funcionament bàsic de   tots el processos 
que tenen lloc a l’EDAR. 

- Conèixer la procedència de les aigües. 
- es residuals que es tracten a l’EDAR i on van a parar una vegada 

depurades. 
- Sensibilitzar  de la necessitat i de la importància de depurar les aigües 

residuals i de les conseqüències de l’aigua contaminada als rius. 
- Identificar els residus generats en el procés de depuració i la seva 

destinació final. 
 
Descripció de 
l’activitat 

Recorregut per les instal·lacions de l’EDAR de Manlleu identificant els 
principals tractaments de l’aigua residual. 
 
- Línia d’aigua  
- Línia de fangs  
- Gestió de residus generats. 

 
Durada 
 

 
1 hora aproximada. 

 
Nombre de 
participants 
recomanat 
 

 
Grup classe (25 – 30 alumnes) i acompanyants.  

 
Informació 

L’horari de visites és a partir de les 10 hores. 
Els dies de visita a la instal·lació són els dimecres, de setembre a febrer i els 
dimecres i divendres de març a juny. 

 
Material 
informatiu 
 

 
Hi ha un dossier informatiu de cada instal·lació. En el moment de concretar la 
visita es lliurarà a la persona responsable del centre. 

 
Com arribar 
 
 

 
L’EDAR de Manlleu està situada passat el barri del Vicenç del municipi de les 
Masies de Roda, a la zona del Gelabert. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
Visita a l’Estació 
de tractament 
d’aigües potables 
(ETAP) d’Osona 
Sud 
  

 
Destinataris 

 
Alumnes de cicle superior d’educació primària, d’educació secundària, 
batxillerat, cicles formatius, universitaris i formació d’adults. 
 

Objectius - Conèixer l’estructura i el funcionament bàsic de tots el processos que 
tenen lloc a l’ETAP 

- Conèixer la procedència de l’aigua  que es tracta a l’ETAP i el seu 
recorregut abans d’arribar a l’aixeta de casa. 

- Conscienciar de la necessitat de l’estalvi d’aigua. 
 

 
Descripció de 
l’activitat 

Recorregut per les instal·lacions de l’ETAP  d’Osona Sud 
 
- Línia d’aigua  
- Línia de fangs  
- Gestió dels residus generats. 

 
Durada 
 

 
1 hora aproximada. 

Nombre de 
participants 
recomanat 
 

 
Grup classe (25 – 30 alumnes) i acompanyants.  

Informació L’horari de visites és a partir de les 10 hores. 
Els dies de visita a la instal·lació són els dimecres, de setembre a febrer i els 
dimecres i divendres de març a juny. 

 
Material 
informatiu 
 

 
Hi ha un dossier informatiu de cada instal·lació. En el moment de concretar la 
visita es lliurarà a la persona responsable del centre. 

 
Com arribar 
 

 
L’ETAP d’Osona Sud està situada passat el barri del Vicenç del municipi de 
les Masies de Roda  a la zona del Gelabert.   
 
 

 



 

 
 

ABOCADOR COMARCAL  
CONTROLAT D’ORÍS 

 
 
Destinataris 

 
Alumnes de cicle superior d’educació primària, d’educació secundària, de  
cicles formatius, universitaris i adults. 

 
 
Objectius 

 
- Conèixer la tipologia de residus que generem a la llar. 
- Fomentar la recollida selectiva dels residus municipals. 
- Adquirir coneixements sobre la gestió de residus en general i 

concretament del funcionament d’un abocador controlat. 
- Reflexionar sobre la generació de residus i donar pautes per 

disminuir-ne la producció. 
 
 
Descripció de 
l’activitat 

 
La visita guiada a l’abocador s’estructura en dues parts:   
La primera part transcorre a l’aula ambiental en la qual s’explica la 
composició dels residus i s’expliquen les funcions de l’abocador controlat, 
les parts que l’integren i quins aspectes es tenen en compte en la gestió 
de la instal·lació. 
La segona part consisteix en la visita a la instal·lació. Primer es va fins el 
mirador des d’on es pot observar el pesatge i la descàrrega dels vehicles; 
també s’hi poden observar les diverses fases i les basses de lixiviats i 
d’aigües pluvials. Després es visita la instal·lació d’aprofitament energètic 
del biogàs.  

 
Durada 

 
1 hora i 20 minuts. 

Nombre 
recomanat per 
grup 

 
Grup classe (25 – 30 alumnes) i acompanyants. 

 
Horari visites 

 
L’horari de visites és a partir de les 9.30 hores i fins a les 13 hores. 
Els dies de visita a la instal·lació són els divendres. 

 
Material 
informatiu 
 

 
Hi ha un document que explica les parts d’un dipòsit controlat. En el 
moment de concretar la visita es lliurarà a la persona responsable del 
centre. 

 
Com arribar 

 
L’abocador està situat al terme municipal d’Orís. Cal agafar la C-17: 

- Si veniu pel sud agafeu la Sortida 77 i aneu per la via lateral a la 
C-17. Cal anar avançant en sentit Orís – Bajalou. Trobareu 4 
rotondes i heu de sortir a la 4a, direcció Bajalou. 

 
- Si veniu pel nord heu d’agafar la sortida 79 i a la rotonda anar en 

sentit Bajalou. 
A partir d’aquí aneu 200 metres per la carretera i agafeu el trencant de la 
dreta: “Abocador controlat comarcal”. A partir d’aquest punt fins 
l’abocador hi ha 5 quilòmetres de camí pavimentat, una mica estret i cal 
que vigileu de no topar amb els camions que baixen de l’abocador. 



 

 
 
 

PLANTA DE TRIATGE DE 
MULTIPRODUCTE 

 
 
Destinataris 

 
Alumnes de cicle superior d’educació primària, d’educació secundària, de  
cicles formatius, universitaris i adults. 
 

 
 
 
Objectius 

 
- Conèixer la tipologia dels residus que generem a la llar. 
- Fomentar la recollida selectiva dels residus municipals i concretament 

de la fracció multiproducte. 
- Adquirir coneixements sobre la gestió de residus en general i 

concretament del funcionament d’una planta de triatge. 
- Reflexionar sobre la generació de residus i donar pautes per 

disminuir-ne la producció. 
 

 
Descripció de 
l’activitat 

 
La visita guiada a la planta de triatge de multiproducte s’estructura en 
dues parts:   
 
La primera part transcorre a l’aula ambiental en la qual s’explica la 
composició dels residus, concretament de la fracció multiproducte i quins 
materials obtenim del reciclatge dels envasos lleugers i el paper/cartró.  
 
La segona part consisteix en la visita a la instal·lació. Primer es va fins la 
bàscula i la zona de recepció del material, després es fa un recorregut per 
l’interior de la planta on es veu el triatge manual i mecànic dels diversos 
materials i per acabar la visita es va fins l’exterior de la nau i s’observen 
les diferents bales dels productes que s’obtenen del triatge. 
 
Com que a la planta hi ha molt soroll, el grup es divideix en dos. El primer 
efectua la visita a la instal·lació i l’altre es queda a l’aula ambiental on pot 
veure una exposició relativa a la generació de residus. Després els grups 
es canvien.  
 

 
Durada 

 
1 hora i 30 minuts. 
 

Nombre 
recomanat per 
grup 

 
Grup classe (25 – 30 alumnes) i acompanyants.  

 
Horari visites 

 
L’horari de visites és a partir de les 9 hores. 
Els dies de visita a la instal·lació són els divendres. 
 

 
Material 
informatiu 
 

 
A la pàgina web del Consell Comarcal d’Osona hi ha una visita virtual a la 
instal·lació. Hi podeu accedir a través de l’enllaç: 
 
http://www.ccosona.cat/index1.php?idF=2&idSubF=501 
 



 

 
Com arribar 

 
La planta de triatge de multiproducte està situada a Vic, concretament al 
carrer de Francesc Santcliment, 28 del Parc d’activitats econòmiques 
d’Osona.  
 
Aquest carrer uneix la carretera de Vic a Manlleu (B-522) i la carretera de 
Roda (B-523). 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MODEL DE SOL·LICITUD  
DEL PROGRAMA AMBIENTALITZA’T  



 

AMBIENTALITZA’T: PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 
DEL CONSELL COMARCAL D’ OSONA 

 
SOL·LICITUD DE VISITA 
 
 
La direcció de l’escola ......................................................................................................  
 
del municipi d  ................................................................................................................. 
 
SOL·LICITA  
 
Efectuar la/les visita/es guiada/es a les Estacions depuradores d’aigües residuals 
(EDAR), a l’Estació de tractament d’aigües potables (ETAP) i a les instal·lacions de 
tractament de residus municipals d’acord amb el quadre següent: 

- EDAR Centelles 
- EDAR  la Guixa 
- EDAR  Manlleu 
- EDAR  Taradell 
- EDAR  Tona 
- EDAR  Torelló 
- EDAR  Vic 
- Altres EDAR1 
- ETAP Osona Sud 
- Abocador controlat comarcal d’Orís 
- Planta de triatge de multiproducte  

 
1. Les escoles que vulguin visitar l’EDAR del seu municipi, si no consta en el llistat, també podran sol·licitar-ho. 
 
I ES COMPROMET A: 

- Informar a les persones responsables (pares/tutors...) dels/de les alumnes de 
l’activitat que es portarà a terme i n’obtindrà llur consentiment. 

- Assumir la vigilància del seu alumnat durant la/les visita/es que es detallen al 
quadre anterior. 

- Assumir les conseqüències que poguessin derivar-se per defectes de l’esmentada 
vigilància. 

- Assumir els costos derivats del desplaçament des del centre fins a la instal·lació. 
 
La persona de contacte de l’escola és:............................................................................. 
 
Telèfons ..................................  Adreça electrònica................................................ 
 
 
 

Per sol·licitar les visites guiades heu d’omplir aquest formulari de 
sol·licitud on-line a través del següent enllaç: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhkc3QwT2
w3T0VlaGd3d2tvZXZFc1E6MQ 

Instal·lació Data Hora Curs Núm. alumnes 
     
     
     
     


