
Cassians, cassianes, ha arribat el moment de fer la motxilla de campaments o de ruta per no 

deixar-te res, no carregar pes innecessari i trobar-ho tot fàcilment. Preparats i preparades? 

Som-hi! 

1. El més important és que la motxilla la facis tu mateix/a. Així sabràs què hi portes i com està 

col·locat. Això no vol dir, però, que no puguis demanar ajuda a la mare o al pare. Feu la motxilla 

junts, així entre uns i altres recordareu tot el que hi heu de posar. 

 

2. Emporta’t només el que necessitaràs. L’hauràs de carregar a l’esquena, per tant, és important 

posar-hi només allò necessari. Sigui com sigui, anar de campaments també és aprendre a viure 

amb l’imprescindible, pensa-hi quan facis la motxilla. 

 

3. Fes una llista. Apunta tot el que has de posar a la motxilla, així no et deixaràs res important i 

t’asseguraràs de no emportar-te res innecessari 

 

4. El mòbil, els aparells electrònics i els jocs individuals, a casa. Aprofita els campaments per 

relacionar-te amb els teus companys i viure experiències diferents. No et farà cap falta aïllar-te tot 

sol jugant o escoltant música! 

 

5. Repassa-ho tot abans de posar-ho a la motxilla. Un cop feta la llista, treu-ho tot i col·loca-ho 

sobre el llit, sinó us trobareu que ho heu ficat tot tan desordenadament que no us hi cabrà i de res 

us haurà servit la llista. 

 

6. Agrupa l’equipatge i fica’l en bosses de plàstic. Fes “paquets” segons de quin tipus sigui: el 

calçat, la roba interior, la roba de dormir, etc. 

 

7. Introdueix les coses a la motxilla seguint un ordre i procurant repartir el pes entre costat i costat. Col·loca a baix de tot el sac de dormir i el 

calçat. A sobre, posa-hi la roba de dormir i, després, la roba de posar-te a diari. A la part superior, col·loca-hi l’aïllant o màrfega. Les coses més 

petites han d’anar a les butxaques i també la cantimplora i el lot (per tenir-ho a mà quan ho necessitis). 

 

8. Posa el cangur, la capelina o i la roba d'abric en un lloc accessible, perquè ho puguis agafar fàcilment si es posa a ploure o fa fred. 

 

9. Deixa una mica d’espai lliure. Probablement us haureu de repartir algunes coses per carregar-les entre tots (una mica de menjar, els pals de la 

tenda...). 

 

10. No la perdis de vista! Un cop feta la motxilla, tu ets responsable de portar-la i d'assegurar-te que arribi a lloc amb tu. 


