
 

 
 

  

 

Ús del material Traffic Snake Game  

 
En coherència amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, concretament 
l’objectiu 12, Producció i consum responsable, i específicament el punt 12.5, el qual dicta el 
Compromís, d'aquí a 2030, de reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant 
activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització per part dels estats membres. 
L’Ajuntament de Girona vol fer un ús coherent i responsable del material didàctic que 
cedeix als centres educatius. És per aquest motiu que us demanem que tot el material 
sobrant es retorni en el millor estat possible per tal que les altres escoles del territori també 
el puguin reutilitzar.   

El material se sol·licita mitjançant el formulari. Un cop confirmada la disponibilitat del 
material sol·licitat mitjançant correu electrònic, l’escola pot recollir-lo. En podrà disposar 
durant les dues setmanes que dura la campanya i, un cop finalitzada, l’escola serà 
responsable de tornar tot el material sobrant en un termini màxim de vint dies des del dia 
de l’entrega.   

 
Material de gestió 
 

 Full d’inscripció 
 Instruccions d’ús 
 Inventari 

 
Material del joc 
 

 Carta model adreçada als pares i mares amb l’explicació del joc i el calendari de 
l’activitat  

 1 lona (3 m x 1 m) per a l’escola 
 Adhesius verds per a cada classe participant (on s’enganxaran els gomets petits de 

formes de mobilitat) 

 Cinc colors de gomets de les diferents formes de mobilitat per a cada classe 
participant:  

o Gomets de mida petita a peu 
o Gomets de mida petita amb bicicleta 
o Gomets de mida petita amb transport públic 
o Gomets de mida petita amb cotxe compartit amb d’altres alumnes 
o Gomets de mida petita de desencotxament (a cotxe i a peu)  

 Formulari per al recompte de desplaçaments 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
Inventari 
 
Anoteu el material que no hagueu fet servir i que retorneu a l’Ajuntament de Girona en bon 
estat. Recordeu que la lona s’ha de retornar obligatòriament, però si ha patit algun 
desperfecte, si us plau, informeu-nos a la casella d’observacions.   
 

Material Cedit 
Nre. de 
material 
sobrant 

Observacions 

Lona 1 1  

Gomets verds grossos    

A peu    

Bicicleta    

Transport públic    

Cotxe compartit    

Desencotxament    

 
*El centre educatiu només ha d’emplenar la columna nre. de material sobrant, i si s’escau, 
observacions. 


