
Fitxa per al monitor

Fitxa del taller 

Fem la nostra 
escola Green!
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Què aprendrem?

•	 Consells per a fer la nostra escola un lloc més ambientalment sostenible

•	 Personalitzarem l’escola/club amb adorns sostenibles i fets a mà.

durada: lloc? edats tipus d’activitat

60 minuts aula 8-14 anys reflexiva, creativa

com ho Farem? 

Farem grups de 3-4 persones i reflexionarem sobre quines maneres tenim a casa de reciclar i què 
podem fer per a cuidar el planeta. a partir dels consells i de les accions que els grups facin a casa, 
fer conjuntament la reflexió de quines d’aquestes reflexions/consells es poden extrapolar quan 
estem a l’escola de vela o quan naveguem. el monitor/a abans de començar el taller haurà mirat 
a la web de Greensailing els consells per a aconseguir ser més sostenibles i curosos.

a partir de les idees que treguin els nens i nenes, el/la monitor/a donarà alguns consells més en 
la mateixa línia. Posteriorment, cada grup haurà d’escollir alguns dels consells que més els agra-
din. Si no hi ha pro-activitat en aquesta part, es poden apuntar en uns papers tants consells com 
grups hi hagi, i que posteriorment es posaran en un recipient. Cada grup haurà d’agafar un paperet 
o més segons el temps.

ara, per grups i ajudats pels monitors/es, haurem de realitzar decoració per l’escol, la qual po-
drem col·locar fixa en algun punt de pas de l’escola, o bé una decoració amb motiu d’alguna festa 
o reunió que tinguem a l’escola. 

Idees de decoracIó:

•	 Mòbils amb figures d’animals propis del Mediterrani que pintarem i retallarem sobre cartró i pen-
jarem del sostre o banderes petites, amb les formes que es desitgin, que es penjaran del sostre 
amb una corda. - elaborar animals amb ampolles o oueres que es poden enganxar per les parets 
(estrelles, meduses...)

•	 elaborar pancartes amb el logo de greensailing i un consell o lema per a penjar-los posteriorment.

•	 Banderes petites amb petites frases o consells que es poden penjar des del sostre de l’escola

Nota: Per ajudar a la creativitat dels grups, els i les monitores abans de fer l’activitat hauran fet un 
exemple de decoració. Procurarem que els animals que apareguin siguin espècies del Mediterrani. 
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passos:

•	 Farem un petit col·loqui sobre quines bones pràctiques i hàbits fem a casa per a ser més sosteni-
bles.

•	 Pensarem en quines d’aquestes pràctiques es poden fer servir quan naveguem o estem a l’escola 
de vela.

•	 entre tots escollirem els consell i les decoracions que farem per l’escola.

•	 Mans a l’obra! agafem tot el que tinguem al nostre abast i decorarem la nostra escola!

•	 Si durant el col·loqui sorgeixen consells o bones pràctiques interessants d’implementar i encara no 
es troben pujades a la web, les enviarem mitjançant el formulari per a que siguin penjades.

•	 Per a concloure el taller, s’ha d’omplir la fitxa de l’alumnat

materIal: 

•	 Folis i material de papereria (coles, cartolines...)

•	 Caps i cordes per poder penjar les banderes petites.

•	 envasos, ampolles, taps...material que hem guardat a l’escola o que portem des de casa.

•	 Fitxes de l’alumnat impreses

Base cIentíFIca:

es consultarà la web de sostenible.vela.cat per extreure consells i bones pràctiques per a comen-
tar amb els alumnes. alguns es poden escriure i penjar als murs i al sostre de l’escola.

sostenible.vela.cat




Fitxa del taller

Fem la nostra escola Green!

avui hem fet d’artistes sostenibles!

1Quins consells i bones pràctiques heu escollit per a escriure i que serveixin de decoració de 
l’escola i fer-la una mica més Green?

-

-

-

-

2Descriu o dibuixa alguna de les decoracions que heu fet per la vostra escola


