Aprenem a fer joguines
Nivells: EI/ EP1/ EP2/ EP3/ EP4
Durada: matí (mínim 2 hores)
Ràtio: 1 educador / grup classe
Objectius:
• Observar els diferents tipus de materials de rebuig que formen part
de la nostra brossa domèstica i com els podem aprofitar.
• Aprendre a valorar aquells residus que generalment llencem a les
escombreries però que encara en podem treure un profit material.
• Aprendre noves tècniques per fer joguines i altres objectes amb
materials de rebuig que es poden aconseguir fàcilment.
• Desvetllar la creativitat i la imaginació i desenvolupar la destresa
manual.
Continguts:
• Separació dels embalatges segons els seus materials
• Materials útils per a fer joguines
• Manipulació dels diferents materials
• Diferents tipus de joguines d’elaboració senzilla
Mecànica:
Prèviament a la realització del taller, els nois i noies hauran de portar de casa
determinats materials, tals com tubs de paper de wàter, oueres de cartró,
ampolles de plàstic, llaunes, tetrabriks, ... En funciò del grup d’edat,
l’educador/a proposarà un taller únic o bé un ventall més o menys ampli de
tallers, d’entre els quals i en funció del material de què es disposi, cada noi/a
triarà quin vol fer. Després d’un breu comentari sobre el tipus de material que
utilitzarem per fer el taller, quin ha estat el seu procés de fabricació i quin serà
el seu procés de tractament com a residu, l’educador/a explicarà als nois/es
quins són als passos a seguir per a la construcció de la joguina. Després, es
repartirà als nois/es el material necessari (en petits grups –taules-) i s’iniciarà la
construcció de la joguina.
Un cop finalitzada la joguina, cada noi/a farà una targeta explicant quins
materials ha utilitzat per fer-la i quin ha de ser el seu destí un cop es trenqui.
Lloc de realització:
• A l’aula o sala apta per a la realització del taller. Seria convenient que hi
hagués una pica a prop, per tal que els nois i noies poguessin rentar-se
les mans en acabar.
Material fungible: llapis, gomes d’esborrar, maquinetes de fer punxa, tisores,
pega de barra, cola blanca, fixador de ceres, pinzells, cartolina, etc.

Material imprès i/o fotocopiat: Targetes on apuntar el tipus de material i el
seu destí com a residu. Fitxes amb les instruccions per a la construcció de
les joguines i propostes de treball posterior (per als mestres).
Observacions:
• L’activitat s’adequarà en funció del nivell educatiu dels participants.

