Taller de construcció de joguines
amb materials reciclables

PER UN BON FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT, HI HA UNS REQUISITS QUÈ SÓN
IMPRESCINDIBLES:
 L’ACTIVITAT ES REALITZARÀ A L’AULA ON ELS/LES ALUMNES
HABITUALMENT FAN CLASSE.
 TOTS ELS ALUMNES REALITZARAN LA MATEIXA JOGUINA (L’HEU
D’ESCOLLIR VOSALTRES).
 LA JOGUINA ESCOLLIDA HAURÀ DE SER ADEQUADA AL NIVELL QUE
NOSALTRES RECOMANEM.
 EL MATERIAL L’HA D’APORTAR L’ALUMNE I/O L’ESCOLA (LA RELACIÓ DE
MATERIAL NECESSARI ES TROBA DETALLADA AL DOSSIER).
 ES PREGA LA PRESÈNCIA DEL MESTRE/A DURANT TOTA L’ACTIVITAT.
 LA DURADA D’AQUESTA ACIVITAT ÉS DE 90 MINUTS.

Cicle
Superior

Llibreta
Instruccions:
1. Obre la capsa de cartró i dibuixa dos rectangles de 11cm X 15,5cm.
2. Divideix en 4 parts 3 fulls DIN A-4 per tal de fer els fulls de la llibreta.
3. Decora amb retalls de revista, diari o fent dibuixos les tapes de la
llibreta.
4. Fes forats a les tapes de la llibreta i als fulls.
5. Talla trossets de llana o cordill i uneix les tapes amb els fulls.
Material necessari:









1 capsa de cartró tou (tipus cereals) cada 2 alumnes
Fulls per reutilitzar
Tisores
Retolador negre
Un regle
Cola de barra
Llana o cordill
Revistes i diaris vells

Carpeta
Instruccions:
1. Obrim la caixa de cereals i retallem les parts
que no ens serveixen. *figura 1
2. Un cop tallada la caixa de cereals pleguem
les pestanyes cap endins i fem un plec a la
meitat de la caixa per tal que ens quedin dos
parts iguals.
3. Triem el paper de diari que utilitzarem per
folrar la carpeta i l’enganxem a la caixa.
*figura 1
4. Fem els forats amb un punxó per on passarem la goma elàstica.
5. Passem la goma elàstica pels forats i fem un nus als dos extrems.

Material necessari:








1 capsa de cartró tou (tipus cereals)
Diaris vells
Cola de barra
Tisores
Goma elàstica
Cinta adhesiva
Punxó

Cartera
Instruccions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aplana el bric i talla la part inferior *
Talla la part superior deixant-hi una solapa.
Decora les vores retallades amb cinta aïllant de colors.
Doblega els laterals del bric cap endins.
Doblega el bric per la meitat i grapa’l pel mig.
Decora el bric amb retalls de revista o amb paper de regal.
Per a que el moneder es pugui tancar enganxa una tira de velcro a la
solapa i una altra a la part oposada.

Material necessari:







1 bric net *
Cinta aïllant de colors
Velcro adhesiu
Revistes, còmics vells o paper de regal
Tisores
Grapadores

*NOTA: Per raons d’higiene, suggerim que els/les alumnes tallin la base del
bric i el netegin a casa.

Taller lliure
Aquest és un taller de creativitat. Els alumnes, a partir de diferents deixalles
que hauran portat de casa, faran les seves pròpies creacions (avions, robots,
joiers, cotxes, cases, animals, etc.).
La idea és que aprenguin d’una forma divertida a reutilitzar tot allò que en
un principi consideraríem com a un residu sense valor.

Material necessari:
No concretem quines deixalles cal que porteu, simplement us podem
recomanar que no siguin brics ni safates de porexpan per raons higièniques.
Òbviament que tampoc portin vidre ni llaunes perquè no prenguin mal.
Per tant, les deixalles més adients serien: diaris, revistes, caixes i capses de
cartró, envasos de plàstic, taps, canyetes, oueres, xapes metàl·liques, taps
de suro, globus, càpsules de nespresso, etc.

Material que demanem a l’escola:







Tisores
Colors
Cúters
Cinta aïllant, cinta adhesiva de diferents mides
Cola de barra o altra
Punxons

