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El consorci de residus V5- COR és un dels 13 consorcis de la 
Comunitat Valenciana.

Des de l’1 de juny de 2012, gestiona la transferència, tractament, 
valoració i eliminació dels residus de les comarcas de la Safor, Vall 
d’Albaida, la Costera, Canal de Navarrés i la Vall d’Ayora- Cofrentes.
S’encarrega de la gestió de 135.000 tones de residus a l’any 
provinents d’estes 5 comarques que involucra un total de 93 
municipis i 350.000 habitants.

L’objectiu del programa és la realització del servici, disseny i 
implementació d’un programa de compostatge comunitari en els 
centres educatius de les 5 comarques.
Amb això el COR pretén aconseguir els següents objectius:

• Contribuir a la realització d’una gestió sostenible dels residus, 
fonamentada en la reducció i la priorització de la recollida selectiva.

• Garantir la separació en origen del 50% dels nostres residus i 
reduir al mínim la quantitat de tones que acaben en els abocadors.

• Elaborar un compost de qualitat que puga ser empleat amb 
garanties com a esmena orgánica (abonament) millorant la fertilitat 
dels sòls, segrestant carboni dels mateixos.

• Contribuir a la disminució de gasos d’efecte hivernacle. 

• Incentivar el compostatge per a reduir els residus orgànics.

• Educar en la prevenció i gestió de residus i principis generals 
d’economia circular.

A continuació es definixen de forma genèrica la previsió d’actuacions 
a dur a terme en tots els centres educatius participants en el Projecte 
de Compostatge Comunitari en Centres Escolars.

Reunió inicial
Dates: durant el període de febrer-març 2019
Finalitat: presentació del projecte:
    • Indicar els objectius que es pretenen aconseguir
    • Determinar les línies d’acció
    • Fomentar la participació i implicació dels centres educatius
Destinataris: Directors/es i personal encarregat.

Repartiment de material
Dates: durant el período de abril-maig 2019
Llistat de material a entregar en cada centre educatiu:

    • Compostador
    • Airejador
    • Malla antiinsectes
    • Poals airejats de 10L.
    • Rotllos de bosses compostables
    • Termòmetres
    • Bàscules estil equipatge

Extra per a casos necessaris:
    • Restes triturats de poda per a alimentar el compostador

 (facilitats pel COR)

Programa d’actuacions per a  5
tots els centres educatius 
participants
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Dates: Concretades amb cada centre de forma particular, 
principalment durant el período de març, abril i maig de 2019.

Finalitat: S’explicarà en què consisteix el projecte i com va a dur-se a 
terme de forma general.

Destinataris: Professorat o personal encarregat del procés de 
compostatge.

Accions:
• Explicar el llistat de materials que tindran a la seua disposició i com 
utilizar-los. 
• Proporcionar el Kit del professor que inclou:

- La “guía del compostatge” amb pautes que s’ha de seguir 
per a un bon funcionament de tot el procés d’elaboració del 
compost.
- Dos vídeos per a mostrar a l’alumnat sobre la importància del 
compostatge.
- A més d’activitats i material didactic a què es tindrà accés a 
través de la WEB de la campanya (Punt 1.6 d’este mateix dossier)

• Informar del seguiment continu que rebran mentres dure el 
programa.
• Mostrar la ferramenta web i el seu funcionament, com a suport 
d’ajuda i consulta durant el temps que dure el programa.
• Inauguració del projecte per mitjà del muntatge, col·locació i 
alimentació del compostador. 
• Entrega del Kit de l’alumne format per:

- Un joc adaptat a l’edat de l’alumnat relacionat amb el 
compostatge.
- Un tríptic informatiu.

Formacions al professorat

Dates: Una visita mensual fins maig de 2020 (data de fi de campanya)

Finalitat: 
• Comprovar com evoluciona el compost
• Portar restes de poda triturada si foren necessàries
• Resoldre qualsevol incidencia
• Presa de dades (temperatura, humitat…) per a valorar l’estat del 
compost i introduir-los en les bases de dades.

Destinataris: personal encarregat del procés de compostatge.

Visites d’avaluació

Dates: En els períodes d’octubre-desembre de 2019 i gener-març de 
2020.

Finalitat: 
• Veure com s’esta desenvolupant el projecte
• Identificar els principals problemas que s’hagen pogut trobar
• Donar ràpida i eficient solució als problemes
• Programar visita posterior per a poder portar un seguiment 
continu i personalitzat de cada centre escolar.

Destinataris: professorat o personal encarregat del procés de 
compostatge.

Visites de seguiment
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Dates: Disponible de forma contínua.

Finalitat: 
La campanya té la seua propia pàgina web, que mostra:

• La portada, seguida d’un tauler d’anuncis relacionats amb la 
temàtica principal, “el compostatge”, i accés directe a les xarxes 
socials de la campanya.

• La presentació de la campanya

• Indicadors sobre el desenvolupament i gestió de la campanya

• Documents públics sobre temes de gran interés relacionats amb 
el tema que ens ocupa

• A més els centres participants, disposaran d’una contrasenya per a 
accedir a les zones privades de la página web:

- Professors: amb accés a diversos materials didactics I activitats 
per a treballar amb els alumnes en classe. La idea és que es 
prenga consciència de la reducció de residus en el dia a dia 
escolar. En este sentit és imprescindible la col·laboració activa 
del personal docent per a integrar estos conceptes i activitats 
en les classes regulars i en el dia a dia de l’alumne. 

- Comunitat sostenible: Un formulari on poder guardar un 
registre sobre dades preses durant el procés de compostatge.

- Incidències: Un apartat des d’on poder contactar amb 
especialistes tècnics en la materia.

Pàgina web
Amb periodicitat mensual, es realitzarà un butlletí de compostatge, 
en el que s’arreplegarà informació rellevant sobre el seguiment 
de la campanya i s’afegirà informació d’interés relacionada amb el 
compostatge i l’aprofitament alimentari.

Premis Cor
A fi d’incentivar als centres educatius participants en el projecte, el 
COR convocarà uns premis als col·legis, alumnes i professors més 
compromesos. Les bases d’estos premis es detallaran en la página 
web abans de maig de 2019. I s’entregaran, al final de la campanya, al 
maig de 2020.

Butlletí de compostatge



Aprende coloreando

10 11

FASE ACTUACIONS
2019 2020

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI

Fase inicial
Reunió inicial

Repartiment material

Treballs / actuacions

Formacions al professorat

Visites de seguiment

Visita inicial d’avaluació

Ús de pàgina web

Butlletí de compostatge

Entrega de Premis COR

Calendari resum / Fases 
d’implementació




