ACTIVITATS INFANTS PETITS, MITJANS I GRANS
Títol de l’activitat: Analitzem les nostres preocupacions?
Es tracta d’una anàlisi de la realitat que fan els infants des de casa. Enviem les pautes a
les famílies i als infants perquè facin l’activitat a casa. Un cop feta, hauran d’enviar a les
monis dels esplais les respostes i vosaltres haureu de fer el recull de quins són aquells temes
que més els preocupen i/o que els agradaria poder dir-hi alguna cosa. És el segon contacte
amb el procés del projecte, on es pretenen donar als infants un espai en el qual reflexionar
sobre quins temes els preocupen en diferents àmbits quotidians.

Edat dels infants: infants 5-12. Hi ha una part comuna per totes les edats dins la
mateixa activitat. Després però es donen diverses opcions depenent de si es tracta d’un grup
de petits, mitjanso un grup de grans.

Descripció de l’activitat:
L’activitat es realitzarà mitjançant un canal de videotrucades (el que vosaltres escolliu:
Hangouts, Skype, Twitxh, Zoom, Jitsi, etc). Les monitores es divideixen en grups perquè
l’activitat pugui ser fluida, i no hi hagin massa distraccions. Cada grup hauria de tenir com a
màxim 9 infants i una monitora. Ara bé, aquest nombre pot variar depenent de la realitat de
cada grup. Vosaltres sou les que coneixeu els vostres infants!
1. Introductòria: L’activitat comença amb una dinàmica introductòria que té com a
objectiu introduir el tema de les activitats, així com trencar el gel de la
videotrucada. Es demana als infants que es col·loquin d’esquena a la càmera. A
continuació la monitora anirà llegint un seguit de frases i els infants que se sentin
identificats hauran d’aixecar un braç. Aquí la persona que dinamitza haurà de
comptabilitzar quants braços s’han aixecat. Si es vol, un cop estan tots els braços
amunt, els infants es poden girar per veure què han dit la resta d’infants, però
sempre després de comptar braços, d’aquesta manera evitem que s’influenciïn entre
ells. També es pot fer demanant als infants que es tapin els ulls.
Les frases són les següents:
a. Totes aquelles que volien jugar al carrer i com que passaven cotxes no han
pogut.
b. Totes aquelles que a vegades els hi fa por travessar el carrer perquè els
cotxes van massa ràpid.
c. Totes aquelles que alguna vegada no hagi pogut jugar a futbol “perquè diuen
que és un joc de nens”
d. Totes aquelles que algun cop els hi hagin dit “això ja ho entendràs quan et
facis gran”.
e. Totes aquelles que s’han volgut posar una peça de roba d’algun color, i no se
l’han acabat posant perquè els hi feia vergonya.

f.

Totes aquelles que algun cop han volgut dibuixar una cosa i els adults no
l’han deixat.
g. Totes aquelles que pensen que els adults no els hi demanen quasi mai la seva
opinió.
h. Totes aquelles que pensen que necessiten més temps lliure.
i. Totes aquelles que pensen que tenen més coses de les que necessiten.
j. Totes aquelles que pensen que la seva família no l’escolta.
2. Preguntes i colors: Aquesta prova serveix per poder veure quin àmbit és el que
suscita més interès per part dels infants. En aquesta prova doncs el que pretenem és
fer escollir als infants entre quatre preguntes. Se’ls hi diu als infants que agafin un
full i colors. A continuació se’ls llegeix les següents preguntes i se’ls hi diu amb
quina forma i color corresponen. Un cop fet això, els hi demanem als infants que
sense dir res dibuixin la forma i el color de la pregunta que tenen més ganes de
respondre/treballar. Els hi deixem 2 minuts, per pensar i dibuixar. Un cop passats els
dos minuts els hi diem que a la de “ja”, ensenyin a la càmera el seu dibuix.
Recordem altre cop, que dins les possibilitats hem d’intentar evitar que s’influencin
entre ells, podem, si és necessari demanar que parin els micròfons fins que acabin de
dibuixar.
a. Has volgut jugar mai a un lloc del teu poble/barri i no has pogut perquè
alguna cosa t’ho impedia? Rodona de color Groc.
b. Has volgut portar o jugar mai a alguna cosa i no ho has fet perquè era de
“nen” o “nena”? Triangle de color Verd.
c. Creus que els adults t'amaguen informació? Quadrat de color Taronja.
d. Creus que pots triar suficients coses de les quals fas durant el dia? Rombe de
color Blau.
Aquí les monitores hauran d’apuntar el nombre d’infants que han escollit cada pregunta.
A continuació veureu que l’activitat se separa entre petits i grans.

ACTIVITAT PETITS i MITJANS
1. Els hi demanem que dibuixin, creïn amb plastilina, escriguin, etc. la resposta a la
pregunta que han escollit. Un cop acabin, hem de demanar a les famílies que hi facin
una fotografia i la facin arribar a les monitores, que seguidament l’enviaran a
Esplac. Aquesta activitat es pot fer fora de càmera, així tenen el seu propi espai i ho
fan amb el temps que necessiti cada un.

ACTIVITAT GRANS
●

Els hi demanem que creïn amb el què tinguin per casa, escriguin, facin un collage
amb fotografies, diaris, etc. la resposta a la pregunta que han escollit. Un cop acabin,
hem de demanar a les famílies que hi facin una fotografia i la facin arribar a les
monitores. Aquesta activitat es pot fer fora de càmera, així tenen el seu propi espai i
ho fan amb el temps que necessiti cada un.

●

Fem arribar la següent llista als infants (per correu, grups de Whatsapp de famílies,
la dictem, etc). Un cop la tinguin, han de retallar els diversos temes i han
d’ordenar-los, segons el què ells considerin més important a menys.
a. Anar a l’escola/feina cada dia
b. Que hi hagi espais per poder jugar
c. Tenir temps lliure
d. Tenir moltes coses a casa
e. Si tinc un problema, que alguna persona de la meva família em pugui ajudar
f. Fer esports
g. Estudiar
h. Tocar un instrument
i. Poder tenir la roba que vull
j. Veure’s amb les amigues
k. Sentir-me segur a casa
l. Sentir-me estimada pel meu entorn

Demanem a les famílies que ens facin arribar una fotografia a les monitores, que
seguidament l’hauran d’enviar a Esplac.

Retorn de l’esplai a Esplac:
Retorn! Totes aquestes respostes les podeu fer arribar:
● Correu electrònic (organització@esplac.cat)
● Telegram de l’Esplaiada 2021 (670607171)
● Instagram (@esplaiscatalans)
● Coordinadora de Sector (per WhatsApp o correu electrònic)

Rol de les monitores:
Sentiu-vos lliures d’adaptar l’activitat al grup i les seves necessitats!
D’altra banda, s'haurà d’enviar l’activitat a les famílies/infants i fer el recull de les respostes.

