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La motxilla ecològica
Activitats
Preparació i creació de la motxilla
Entre tots els membres del grup haurem de buscar una
motxilla que ja no fem servir, una bossa de tela o una
peça de roba vella per fabricar la nostra motxilla.

Presentació
Poder crear la nostra pròpia motxilla ecològica, amb els estris i recursos necessaris, ens ajudarà a entendre la necessitat de cuidar i protegir el nostre entorn.
.

Objectius educatius

•

Promoure una actitud conscient i responsable amb el medi
ambient.

Un cop escollida la nostra motxilla l’ haurem de personalitzar amb el símbol del nostre grup, la mascota, el nom
del grup i dels participants.
A dins de la Motxilla hi haurà sempre diferents estris per
conèixer la natura així com un herbari, un fabulari, pinces, pinzells, safates, lupes, prismàtics i tot allò que ens
pugui ser útil i necessari a l’ hora de reconèixer animals i
plantes.

•

Prendre consciència de l’ impacte dels humans al seu pas pels
espais naturals.

A més a més de tot el material anterior també hi afegirem
bosses d’ escombraries, guants de làtex o guants vells
que ja no utilitzem i una càmera de fotografiar.

•

Deixar constància de les nostres accions a la societat.

Marxem d’ excursió

•

Aprendre a ser constants i coherents amb els compromisos
que adquirim com a grup i individualment.

El dia de l’ excursió podrem gaudir de la nostra motxilla
tot fent parades per a reconèixer la fauna i la flora d’
aquell indret.
Al llarg del camí haurem d’identificar algun espai on l’impacte de les persones al seu pas sigui molt notori, sovint
a prop de fonts, rius i grans esplanades trobem brutícia
que la gent ha anat deixant a terra.
Nosaltres fotografiarem l’ estat de l’ espai i posteriorment
amb els guants farem la neteja tot recollint la brossa.

Cloenda
Un cop realitzada l’acció de neteja tornarem a fotografiar
l’espai per tal de deixar constància de la nostra tasca i
denunciar les actituds negatives en vers el planeta. Podem pujar les fotografies al blog de la proposta educativa
tot afegint un text explicatiu del nostre grup i de la tasca i
el lloc concret on hem dut a terme l’ acció.

Motivació per a la recollida
•

Explicació d’ altres experiències similars.

•

Aprendre i investigar quant triga a desintegrar-se
les diferents deixalles que ha deixat la gent.

•

Ser conscients dels impactes ambientals que ocasionen les deixalles.
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Eix Artístic: Customitzant la mot- Valoració
xilla i fent de reporters de la terra! La valoració final de les diferents activitats proposades en
En aquesta activitat trobem dos moments molt artístics.

aquesta fitxa ens hauria de permetre profunditzar en els
següents aspectes:

En el moment de la creació de la motxilla ens estem convertint
en autèntics dissenyadors i ens haurem d’ esforçar per tal que la •
motxilla que ens acompanyarà a les nostres aventures sigui ben
•
original i ens identifiqui com a grup.
Per altra banda, com a tancament de l’ activitat ens transfor- •
mem en periodistes i reporters gràfics que volen canviar la consciència de les persones tot fent públic les seves accions mitjançant les xarxes socials.

L’ interès per la natura i la seva preservació i cura .

Recursos
Aquesta activitat està inspirada en l’activitat “la motxilla ecològica” del Programa Pedagògic Estimo la Terra editat per Movibaix l’any 1991 i en l’experiència de l’Esplai Pubilla Cases—
Can Vidalet en dur a les seves excursions una “motxilla ecològica”.

La idea d’ impacte ambiental.
Donar valor a l’acció de neteja i que els nois i noies se
sentin protagonistes de tot el que han fet.
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