MOBILITAT SOSTENIBLE

I creativitat

TALLER D’ALFORGES I CISTELLES
PER A LA BICI I EL PATINET

Imaginem una ciutat més sostenible i dibuixem-la a les nostres alforges o cistella!
En aquest taller imaginarem entre tots una situació
fantàstica a partir de la temàtica de la mobilitat
sostenible, construïrem unes alforges o una cistella
de cartró per a la nostra bici o patinet, i il·lustrarem
el que hem imaginat sobre la cistella, de manera
que podrem lluïr la nostra fantasia per tot arreu on
anem!
Descripció del taller
Comencem una conversa sobre les maneres com
ens movem pel nostre poble i ciutat i el que això
genera, i mirem d’imaginar entre tots altres maneres possibles o fantàstiques de moure’ns, deixant
volar la imaginació i, mentre ens anem inspirant
comencem a muntar les cistelles amb el material
proporcionat..
La tallerista il·lustra la seva cistella o alforges amb
alguna de les idees que hagin sorgit, de manera que tothom vegi algunes opcions d’utilització
del material (tampons i pintura amb pinzells) i a
continuació cada participant podrà il·lustrar la seva
alforja o cistella amb la idea fantàstica que més li
hagi agradat de les que hagin sorgit al taller.

Objectius
Desenvolupar l’esperit crític i la creativitat literària i
plàstica relacionant-les amb un tema d’actualitat.
Promoure l’anar a peu, en bici i patinet com una
font de plaers i descobertes.
Mostrar les possibilitats d’un material reciclat i reciclable com és el cartró.
Tenir la satisfacció d’haver-nos fet nosaltres mateixos
un objecte útil per la nostra vida quotidiana.
Durada
1 hora aproximadament.
Requeriments de l’espai:
Activitat adequada per fer l’aire lliure i també a
l’interior. Es pot fer usant taules i cadires per tothom, o bé només un parell de tauletes baixetes per
posar el material d’estampar i l’activitat també es
pot fer asseguts a terra (millor si hi ha algun coixí,
banc, catifa, herba...).

Edat a qui va dirigit
A partir de 4 anys (si els infants són majoritàriament de menys de 6 anys, la decoració serà només
amb tampons)
Àmbit temàtic
Mobilitat sostenible i creativitat.
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