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TALLERS DE SANT JORDI 2016 

 

 

Voleu celebrar la diada de Sant Jordi de forma més sostenible?  

Us oferim una sèrie de tallers respectuosos amb el medi ambient on reutilitzarem diversos 

materials d’ús quotidià. 

Els nostres tallers estan dirigits a un públic familiar. Farem passar una bona estona als 

participants  i, a més, s’enduran un objecte ben original a casa.  

Es proporcionaran tots els materials necessaris per dur a terme el taller en les millors 

condicions.  

 

La nostra proposta: 

 

REGALA UN LLIBRE 
 

Creació d’un llibre o llibreta a partir de papers, cartrons i altres 

materials reutilitzats. El llibre es pot deixar en blanc o omplir amb 

les creacions pròpies de cada participant. Aquest llibre serà el “best 

seller” d’aquesta diada!! 

 

 

 

PUNTS DE LLIBRE 
 

Creació de diversos models de punts de llibre a partir de papers i 

cartrons reutilitzats, puntes de llapis de colors i altres objectes 

petits reciclats. Aquestes creacions marcaran la diferència! 
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ROSA DE SANT JORDI 
 

 

Realització d’una rosa de Sant Jordi a partir de la reutilització 

d’oueres i d’altres materials d’ús quotidià. La rosa és el regal ideal 

per a les mares i les àvies o per donar un aire primaveral a tota la 

casa. 
 

 

DRAC DE SANT JORDI 

 

Els participants aprendran a fer una joguina diferent tot reutilitzant 

els tubs de paper de wc i altres materials. Aquests dracs seran les 

delícies dels petits de la casa. 

 

 

 

Opció A Opció B 

 Durada: 2 hores 

 Preu: 180 €/taller  

 Responsables: 2 educadors ambientals 

 Durada: 4 hores 

 Preu:  250 €/taller 

 Responsables: 2 educadors ambientals 

 

CONTACTEU AMB NOSALTRES 

Poseu-vos en contacte amb nosaltres, sense cap compromís, i us respondrem el més aviat possible. 

Si us interessa alguna altra activitat que no està descrita a la nostra proposta , poseu-vos en contacte 

amb nosaltres i us oferirem un servei a mida.    

          www.econimbus.cat 

info@econimbus.cat 

652 682 834 / 635 652 427 

 El Masnou - Sabadell 
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