
Recorda! Porta la bossa de casa quan 
vagis a comprar i evita els plàstics. 

Dona el que no fas servir. Les ONG 
sabran com li poden proporcionar  
una nova vida. 

Mou-te pel barri en bicicleta, 
caminant o en transport públic. 

Dona suport als negocis del barri, 
incloses les llibreries. Recorda que  
el canvi creix en els llibres.

LLAVOR DE PODER  
(10 LLAVORS) 

REPTE  
LECTOR

Si vols fer del món sigui un lloc més 
sostenible, aquest és el teu repte.  
Participar-hi és molt fàcil: 

•  Busca llavors (de préssec, nespra, 
alvocat...) o llegums (cigrons, mongetes, 
llenties...).

•  Completa els diferents reptes del tauler.

Com més gran sigui la teva implicació,  
més reptes aconseguiràs i més llavors 
podràs recol·lectar.

Fes servir envasos 
reutilitzables i evita els 
productes empaquetats.

Tingues cura dels teus  
llibres. La cultura té  
un valor incalculable.  

Dutxa’t, per banyar-te fas 
servir massa aigua.

No llencis menjar.
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Com pot contribuir el col·legi en  
la transformació del barri?

Es pot reciclar a la teva escola?

Què fas per evitar les desigualtats?

La classe analitzarà el seu funcionament 
diari i valorarà el seu grau de compromís en  
la comunitat. Us atreviu a engegar alguna 
campanya de responsabilitat social?
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www.jollibre.com

DESCOBREIX QUINA 
ÉS LA TEVA TRIBU 
ECOLECTORA

QUÈ CAL FER PER  
PARTICIPAR-HI? 

DEMOSTRA  
AL MÓN QUE ETS  
UN ECOLECTOR  
EXCEL·LENT!

NIVELL HEROI
DE LA CASA 
(1 LLAVOR/REPTE)

NIVELL MEMBRE HONORÍFIC 
DEL BARRI 
(2 LLAVORS/REPTE)

Tracta de la mateixa manera els teus companys i les teves companyes.

Organitza i renova la biblioteca del centre o de la classe.  

Ajuda a engegar l’hort escolar.
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NIVELL ESTRELLA  
DE LA CLASSE  
(3 LLAVORS/REPTE)

Si poses en marxa aquestes o altres 
propostes per assolir els objectius 
mundials, anima’t i explica’ns-ho a les 
xarxes socials fent servir #SOMECOLECTORS. 


