
EXPLICACIÓ PER 
CAPS 

(aquest full no el poden veure infants) 

Cada opció treu: 

o Diners: se’ls treu tants diners com digui la 

opció 

o Dies: Cada dia són 3 minuts, per tant si 

perden un dia, perden 3 minuts. Si perden 

0,5 dies, perden 1,5 minuts. En total tenen 

15 minuts. 

o Punts d’impacte mediambiental: Aquests 

no estan posats a l’opció ja que la decisió 

no ha d’anar entorn aquests punts, a la 

següent pàgina hi ha una taula amb quants 

punts mediambientals dóna cada opció. 

Al final, amb els resultats, la idea és fer una mica 

de debat. Les preguntes proposades són: 

- Com ho heu viscut? Us ha semblat fàcil? Què 
haguéssiu canviat? 

- Creieu que la nostra economia (personal i cau) és 
sostenible? 

- A part de les opcions donades, heu pensat en 
alternatives amb menys impacte? 

- Quin factor heu tingut més en compte, els diners o 
el temps? 

- L’únic impacte que té el nostre consum és a nivell 
ambiental? Saps més impactes? 

- Alguna altra cosa que t’hagi remogut? 

 



PUNTS 
MEDIAMBIENTALS 

 

TENDES 

Decathlon 30 punts 

Tenda de barri 20 punts 

Merceria 5 punts 

 

ALIMENTACIÓ 

Makro 30 punts 

Mercadona 45 punts 

Mercat del barri 15 punts 

 

TRANSPORT 

Tren 15 punts 

Autocar 25 punts 

Avió 50 punts 

 

MATERIAL 

Abacus 15 punts 

Tenda de barri 15 punts 

Famílies 5 punts 

 



Preparem els 
campaments 

 

S’acosta l’estiu i hem de marxar de 

campaments, heu decidit que les 

raieres seran les que fan el 

pressupost i les compres. També 

heu decidit que els campes tindran 

un cost total de 70 diners. Si 

passeu d’aquest valor, moltes de 

les vostres companyes no podran 

venir, a més que el cau no pot 

posar diners. 

Tenim un petit problema però. 

Només queden 5 dies (3 minuts 

per dia) per tenir-ho tot enllestit, 

així que correu! 

 

(passeu la pàgina)   



TENDES 
Quan revisem les tendes, ens 

adoneu que no estan en bones 

condicions per anar de 

campaments. En necessitem 4 en 

bon estat. Què fem? 

 

• Les comprem al Decathlon 

➢ - 15 diners 

➢ - 1 dia 

• Les comprem a la tenda de 

muntanya del barri 

➢ - 30 diners 

➢ - 0,5 dies 

• Les arreglem a una merceria 

➢ - 20 diners 

➢ - 2 dies 

 

 



ALIMENTACIÓ 
A campaments no podeu morir de 

gana, necessitem comprar menjar 

per 20 persones. On podem anar a 

comprar-ho? 

 

• Anem al Makro 

➢ - 10 diners 

➢ - 1 dia 

• Anem al Mercadona 

➢ - 15 diners 

➢ - 0,5 dies 

• Anem al mercat del barri 

➢ - 20 diners 

➢ - 1,5 dies 

 

 

 

 



TRANSPORT 
Com anirem cap allà? Entenem 

que caminant no és una opció. 

Quin transport agafem? 

 

• Anem en tren 

➢ - 15 diners 

➢ - 1,5 dies 

• Anem en autocar 

➢ - 20 diners 

➢ - 1 dia 

• Anem en avió 

➢ - 30 diners 

➢ - 0,5 dies 

 

 

 

 

 



MATERIAL 
Tenim les activitats ja preparades, 

però necessiten un material 

específic. Spoiler: no en teniu. On 

el comprem? 

 

• A l’Abacus 

➢ - 15 diners 

➢ - 0,5 dies 

• A una botiga del barri 

➢ - 25 diners 

➢ - 1 dia 

• Preguntem a famílies si en 

tenen 

➢ - 5 diners 

➢ - 2 dies 

 

 

 



Resultats 
Tots els punts que heu anat 

rebent eren punts d’impacte 

mediambiental. 

Si teniu menys de 50 punts: 

MOLT BÉ! Heu intentat fer un comerç 

sostenible i ecològic amb totes les 

vostres forces! 

Si teniu entre 50 i 90 punts: 

S’HA INTENTAT! Ho heu fet prou bé, és 

millorable, però us heu apropat. 

Si teniu entre 90 i 110 punts: 

APURAT! Potser ho podríeu haver 

intentat una miqueta més. Tot i això, no 

ho heu fet extremadament malament, 

podria ser pitjor. 

Si teniu més de 110 punts: 

TODO MAL! No heu ficat masses 

esforços en tenir poc impacte 

mediambiental. 


