
Guanya porta 
entrepans per a 
tota la teva escola 
i digues-li adéu al 
paper d’alumini!



2

Concurs escolar 2022

El guanyador de l’any 2021!
L’escola Isaac Díaz Pardo (A Coruña) va ser el guanyador del concurs 
escolar l’any 2021. Gràcies als porta entrepans personalitzats que van rebre 
per tots els seus alumnes van poder eliminar el paper d’alumini de les aules. 
Els 370 alumnes reduiran durant 6 anys 119.880 m2 de paper d’alumini. 
L’equivalent a 18 estadis de futbol!

L’any 2021, 100 escoles de tota Espanya van participar al concurs. Aquest 
èxit de participació és el reflex del compromís que tenen les escoles amb el 
planeta i la bona alimentació. 
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El perquè és el primer pas.
L’ésser humà està revolucionant la gestió dels recursos naturals, i no sols 
amb la seva capacitat d’extracció i consum massiu, sinó, també, amb els 
efectes col·laterals de la nostra pròpia activitat.

Ens trobem en una situació en la qual el consum irracional i el canvi 
climàtic són una gran amenaça. I la realitat és aquesta, si no canviem el 
nostre estil de vida JA i apostem per pràctiques que protegeixin l’ecosistema, 
estem exposats a greus conseqüències. Què més ens fa falta per a veure-ho?

Segons el National Geographic, cada any es llencen a l’oceà uns 
vuit milions de tones de plàstic, un material que pot trigar segles a 
desaparèixer. Podem continuar gaudint d’aquest material sense destruir el 
planeta?

A més, des de mitjans del segle passat, la temperatura global de la 
superfície terrestre ha augmentat gairebé 1 grau. I és que l’excés de 
gasos d’efecte d’hivernacle està perjudicant tant al nostre ecosistema com al 
nostre estil de vida.
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Enmig d’aquest panorama…  Has 
observat la quantitat de residus que es 
generen a l’hora del pati?

Cada vegada són més les escoles que prohibeixen el paper film i d’alumini a 
l’hora del pati.

Una escola amb 1.000 alumnes consumeix en 6 anys 324.000 m² de paper 
d’alumini, l’equivalent a 48 estadis de futbol.

En 6 anys un nen consumeix 1.080 metres de paper d’alumini, 
aproximadament 3,5 vegades l’altura de la torre Eiffel.

Les xifres ho diuen tot!

x3

x48
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Quin és el paper de les escoles?
El que s’aprèn en edats primerenques, és per tota la vida. Com bé s’ha 
demostrat, la infància és el millor moment per a crear bons hàbits, oi?

L’escola és el lloc on els més petits passen la major part del seu 
temps, i des de les aules podem, i hem de conscienciar-los, fomentant el 
seu aprenentatge en la sostenibilitat. Cal mostrar-los el que està succeint 
i inculcar-los valors de responsabilitat sobre tot allò que ens envolta. Si 
eduquem fomentant el respecte cap a la naturalesa, obtindrem actituds i 
comportaments beneficiosos per a tots.

És important fer-los reflexionar sobre la situació actual i implementar 
accions per a eliminar el problema. Des de petits se sentiran com uns 
“herois”,  salvant al planeta amb petits/grans gestos. I no sols això, 
també hem de fer-los veure que les accions d’avui, tindran conseqüències en 
el demà, destacant la responsabilitat individual sobre allò global.
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Resultats: Reducció de residus real. 

Sabies que les escoles, després de les llars, són un dels principals llocs 
on es generen més residus? La majoria dels nens porten el seu esmorzar 
embolicat amb paper d’alumini o paper film, tots dos molt nocius per al Medi 
Ambient. Ho sabíeu?

Mitjançant l’obtenció de dades quantitatives es poden mesurar els residus 
generats a l’hora del pati.

Per què les escoles trien el Boc’n’Roll?

Al llarg dels anys, el Boc’n’Roll ha demostrat la seva funcionalitat dins 
de la comunitat educativa. El Boc’n’Roll no és només un producte per 
a embolicar menjar,  sinó que, també és una eina educativa per a 
fomentar valors sostenibles, la reducció de residus i hàbits saludables.

Des de Roll’eat estem ajudant a tota mena d’escoles a comprometre’s 
amb una educació que promogui la conscienciació pel medi ambient. Els 
nostres productes són l’emblema d’un estil de vida diferent que vetlla 
per l’alimentació saludable i el medi ambient,  gràcies a l’ús de productes 
reutilitzables.

Per tot això, us presentem el concurs de l’any.
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Dissenya el teu Boc’n’Roll i guanya porta 
entrepans per a tota la teva escola!
Des de cada centre educatiu són moltes les accions que es poden dur a 
terme per a fomentar el consum responsable, i així,  educar en valors als 
més petits.

Per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, volem fomentar 
un consum més sostenible des d’edats primerenques, amb l’objectiu 
d’eliminar definitivament el paper d’alumini a les escoles.

El concurs va dirigit a totes les escoles nacionals que vulguin 
participar-hi.

Cada escola pot participar amb un disseny fet pels alumnes de 3r i/o 4t de 
primària.

Entre totes les escoles participants se seleccionaran 10 models finalistes. 
Aquests dissenys seran exposats a la nostra web i seran sotmesos a votació 
popular.

L’escola guanyadora obtindrà porta entrepans personalitzats amb el 
seu disseny per a tots els alumnes del centre. La quantitat de porta-
entrepans dependrà del nombre total d’alumnes. 

La participació és única per cada centre. En cas de tractar-se d’una 
congregació, cada centre ha de participar de manera independent.
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Com participar-hi?

Emplena el formulari 
d’inscripció per a escoles a la 

nostra web

 I A VOTAR! Els 10 
finalistes seran sotmesos 

a votació popular.  

 Anima als alumnes de 3r i/o 4t 
de primària a participar 

dissenyant el seu propi Boc’n’Roll.
(Descarrega’t la plantilla 

disponible a la web)

Envia’ns el disseny guanyador 
de la teva escola a:

concurso@rolleat.com 
(Només s’acceptarà un disseny 

per escola)

https://rolleat.com/ca/landing-concurs/


A què esperes?  Participa-hi!

La creativitat dels més petits 
eliminarà el paper d’alumini de 

la teva escola.


