
Alimentació sostenible: Carmanyola, 

Boc’n’Roll i Cantimplora 

Taller de costura de Boc’n’Rolls 

Material: per confeccionar un  Boc’n’Roll 
 

✓ Tela i plàstic alimentari 

✓ Velcro 

✓ Retoladors permanents per guarnir-lo 

✓ Cinta mètrica 

✓ Tisores grans 

Introducció 

Hi ha moltes maneres d’embolicar esmorzars d’escola sense generar residus; o aconseguir 

que, com a molt, en quedin peles i pinyols de fruita, molles de pa i closques de fruita seca. 

En canvi, una ullada a les escombraries de l’aula o del pati després de l’esbarjo ens 

demostra que els residus orgànics són una part molt petita del que contenen. El que 

domina és el paper d’alumini, els plàstics i els brics. Per evitar aquestes deixalles 

contaminants hi ha diferents opcions més mediambientals que ens ajudarà a tenir cura del 

nostre entorn. 

✓ Usar carmanyola per portar l’esmorzar és una molt bona opció. 

✓ També podem trobar estoig en forma d’entrepà. 

✓ El Boc’n’Roll, confeccionat amb roba de cotó i polièster i una làmina de plàstic 

alimentari. El tancament es fa amb un velcro, que permet ajustar l’embolcall a la mida 

de l’entrepà. 

✓ Si optem per una poma, un grapat de fruita seca o uns bastonets de pa, per 

exemple, podem resoldre’n el transport amb una simple bosseta de roba. 

✓ Si volem portar aigua amb l’esmorzar, la millor opció és portar una cantimplora, i 

evitarem el consum d’ampolles de plàstic. 

#ensquedemacasa 



1. Tallar un rectangle de 45 cm x 30 cm de tela. Tallar també plàstic alimentari de la mateixa mida i 

cosir-ho (o enganxar-ho). Tallar també les cantonades. 

2. Doblegar l’embolcall de tela cap al centre (com si el dividíssim en tres parts). 

Instruccions 



3. Doblegar els extrems cap al centre de l’embolcall per a calcular on ha d’anar enganxat el velcro. 

Ha de ser velcro del que per l’altre banda té enganxina. Una part d’aquest velcro s’ha d’enganxar 

en un extrem de l’embolcall, i l’altre, a l’altre extrem. 

4. Finalment, es talla un tros de tela plastificada i s’enganxa a la part sobrant del velcro. 



5. Si es desitja es pot decorar l’embolcall pintant-lo amb retoladors permanents, o enganxant 

motius decoratius, per exemple. de goma eva amb cola de silicona. 


