
 

La motxilla ecològica 

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 ac tud conscient i responsable amb el medi ambient. 
• Prendre consciència de l’impacte dels humans al seu pas pels espais naturals. 
• Deixar constància de les nostres accions a la societat. 
• Aprendre a ser constants i coherents  amb els compromisos que adquirim  com a grup i individualment. 

ACTIVITATS 

Preparació i creació de la motxilla 

Entre tots els membres del grup busquem una motxilla que ja no fem servir, una bossa de tela o una peça 
de roba vella per a fabricar-la.  

Un cop escollida la motxilla la personalitzem amb el símbol i nom del grup, la mascota, el nom dels par ci-
pants, etc.  

A dins  de la motxilla hi haurà sempre diferents estris per conèixer la natura així com un herbari, un fabula-
ri, pinces, pinzells, safates, lupes, prismà cs i tot allò que ens pugui ser ú l i necessari a l’ hora de reconèi-
xer animals i plantes.   

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



 

La motxilla ecològica 

ACTIVITATS 

Marxem d’excursió 
 

El dia de l’excursió gaudim de la nostra motxilla tot fent parades per a reconèixer la fauna i  la flora d’a-
quell indret. 
 

Al llarg del camí parem atenció en algun espai on l’impacte de les persones al seu pas sigui molt notori. 
Sovint a prop de les fonts, els rius i les grans esplanades trobem bru cia que la gent ha anat deixant a ter-
ra. 
 

Fotografiem l’ estat de l’ espai i posteriorment amb els guants fem una pe ta 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 ac tuds nega ves envers el planeta.  Podem pujar les fotografies al web de l’esplai i a 
les xarxes socials tot afegint un text explica u del nostre grup i de la tasca i el lloc concret on hem dut a 
terme l’acció. 
 

Mo vació per a la recollida: 
• Explicació d’altres experiències similars. 
• Aprendre i inves gar quant triga a desintegrar-se les diferents deixalles que ha deixat la gent. 
• Ser conscients dels impactes ambientals que ocasionen les deixalles. 

La valoració final de les diferents ac vitats proposades en aquesta fitxa ens hauria de permetre profunditzar en 
els següents aspectes:  
 

• L’interès per la natura i la seva preservació i cura. 
• La idea d’impacte ambiental. 
• Donar valor a l’acció de neteja i que els nois i noies se sen n protagonistes de tot el que han fet. 

VALORACIÓ 

Aquesta  ac vitat està  inspirada en l’ac vitat “la motxilla ecològica” del Programa Pedagògic Es mo la Terra edi-
tat 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”.  

RECURSOS 


