


CONTEXT I JUSTIFICACIÓ
 
Des de fa uns anys, Esplac i les persones que hi
participem tenim inquietud vers els drets dels
infants recollits a la convenció del 1989, ja que hi
ha la percepció que aquests no corresponen amb
la realitat actual. A més, creiem que van estar
pensats per persones adultes en un moment
històric i lloc sociocultural privilegiat i que, per tant,
això genera desigualtats.
En el marc d’aquest projecte, l’any 2018, es van
crear diverses dinàmiques per fer amb infants i
joves de diferents edats per conèixer i prendre
consciència dels seus propis drets i fer una anàlisi
de si aquests són vulnerats. D’altra banda, l’any
2019 es va crear un posicionament sobre infància
a partir de les opinions dels i les monitores
d’Esplac extretes de preguntes mensuals que se’ls
feien arribar. Creiem que és el moment de fer una
passa més i posar els infants al centre. Per
aquesta raó considerem primordial que siguin
elles i ells qui realitzin aquesta anàlisi del seu
entorn i realitat i decideixin què volen fer al
respecte. 
Creiem que aquest procés pot ser una oportunitat
per als infants i joves de reflexionar i de sentir-se
protagonistes dels seus propis drets. A més,
aquest procés de reflexió també engloba les
monitores i monitors d’Esplac, ja que es fomentarà
la revisió de la seva tasca educativa en relació amb
els drets dels infants.
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QUÈ HI TOBARÉ, EN AQUEST DOSSIER?
 
Aquest dossier conté un recull d’activitat per
diferents edats i espais educatius de l’esplai. El
tipus d’activitat que hi trobem és d’anàlisi de la
realitat i l’entorn dels infants i joves i de creació de
noves idees i propostes al respecte.    Les edats
estan dividides en 3 grans grups, esperant que
cada grup d'infants, joves i monis escullin aquelles
que s’adaptin més a les necessitats i moment del
seu grup. El primer gran grup el denominem petits
i mitjans, pensat per grups amb infants d’entre 5 i
8 anys. El segon gran grup són els grans, comprès
entre els 9 i els 12 anys. I finalment hi ha el grup
de joves, el qual comprendria els infants i joves
d’entre 13 i 18 anys. Es tracta d’edats orientatives a
partir de les quals ens hem basat per crear cada
una de les activitats. Esperem que cada grup
d’esplai esculli aquelles que s’adaptin més a les
seves necessitats, encara que no es correspongui
amb l’edat dels seus infants.  Hi ha des de
gimcanes, desxifrar jeroglífics a simulacres
d’eleccions polítiques. També estan diferenciades
per activitat de dissabte, Trobades de Sector i
excursions. Algunes de les activitats van
acompanyades d’un Centre d’Interès en forma
d’un personatge extraterrestre. Aquest pot ser
modelat a la mesura que les monitores consideren
oportú, sou les que realment coneixeu els vostres
infants!

 Introducció
 Què és l’anàlisi de la realitat? Com ho fem 
 amb els infants i joves? 
 Activitats per fer un dissabte
 Activitat per fer d’excursió
 Activitats per fer a les trobades de sector
 Recollida d’informació
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1.
INTRODUCCIÓ 
El projecte d’Infància i Esplaiada està format per
dues grans línies d’acció. La primera, vol que els
infants siguin coneixedors de quins són els seus
drets i que s'estableixin els mecanismes
institucionals necessaris perquè es compleixi la
Convenció Universal dels Drets dels Infants a tots
els territoris.
La segona vol potenciar que els infants esdevinguin
ciutadans actius de ple dret. Això ho fem a partir
de la transformació de les relacions educatives que
establim amb els infants, per tal que puguin
prendre decisions vinculants en el seu entorn més
proper. Així doncs, aquest projecte pretén crear un
procés participatiu que posi l’infant al centre. 
 Aquest es basarà en la diagnosi de l’estat actual de
la infància al territori, amb el posterior debat d’una
temàtica escollida pels infants i la construcció d’un
posicionament que esdevindrà en una o més
accions amb impacte al seu entorn. El paper dels i
les monitores dels esplais serà d’acompanyament,
ja que l’objectiu serà potenciar espais de presa de
decisions entre infants. Per tal de poder dur-lo a
terme s’adaptarà cada una de les fases del
projecte a les diferents realitats dels territoris i
edats dels infants que hi formaran part. Volem
culminar aquest projecte a l’Esplaiada de l’any
2021, ja que és un dels espais de l’entitat amb més
ressò social. En aquest es reivindica la tasca
educativa que realitzen els esplais i és on podem
fer sentir la veu dels infants, essent una
oportunitat de situar l’infant al centre de les
accions educatives. 
 
Per dur a terme aquest procés hem ideat diverses
fases des del gener del 2020 al cap de setmana de
l’Esplaiada de l’any 2021.
 
 

FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU
 
Presentació del Projecte 
Volem començar donant a conèixer el projecte a
totes les monitores, infants i joves que formen part
d’esplais d’Esplac. Per a la realització d’aquest
projecte és primordial la participació activa de gran
part de les persones que formen part de
l'associació, pel que han de conèixer i formar part
d’aquest des del principi. 
 
Anàlisi de la Realitat d’infants i joves
Per poder dur a terme aquesta anàlisi de l’entorn i
la realitat dels infants i joves, s’ha creat aquest
dossier amb un recull de diferents activitats
adaptades a edats i espais (dissabtes, excursions,
trobades de sector…). Tots els grups dels esplais
que les realitzin faran arribar els resultats i
conclusions al Grup de Treball.
 
Treball i Aprofundiment
A partir dels resultats i conclusions de les activitats
dutes a terme, sortiran unes noves activitats per
treballar aquells temes que més hagin sortit. Així
doncs, els infants i joves podran aprofundir i
treballar aquells temes una mica abans de passar a
l’elecció de la temàtica final. 
 
Elecció de la temàtica
A finals de curs, cap al mes de juny, es procedirà a
l’elecció de la temàtica que treballarem durant el
curs 2020-21 que culminarà a l’Esplaiada 2021. Per
poder fer aquesta elecció es crearan diverses
activitats on els infants i joves hauran d’acabar de
posicionar-se per la temàtica que creuen més
interessant i/o que els motiva. 
 
Desenvolupament de la temàtica escollida
A partir del setembre del 2020 fins a l’Esplaiada
2021 sortiran noves propostes d’activitats i alguna
possible trobada per aprofundir en la temàtica
escollida i decidir quin serà el resultat esperat final.
A més, també es posarà a debat quina serà l’acció
final que es durà a terme durant l’Esplaiada. 
 
Culminació de les accions
Volem culminar aquest projecte a l’Esplaiada 2021,
ja que és un dels espais de l’entitat amb més ressò
social, on es reivindica la tasca educativa que
realitzen els esplais i on podem fer sentir la veu
dels infants, essent una oportunitat de situar
l’infant al centre de les accions educatives.

Esplais Catalans | Curs 2019-2020 

Dossier d'activitats per a l'anàlisi de la realitat



Esplais Catalans | Curs 2019-2020 

Dossier d'activitats per a l'anàlisi de la realitat

CALENDARI

GRAELLA D'ACTIVITATS

FASES DEL PROJECTE DATES D'EXECUCIÓ

Presentació del projecte

Anàlisi de la realitat

Treball i aprofundiment

Elecció de la temàtica

Desenvolupament tema

Culminació de l'acció

GENER 2020

FEBRER - MARÇ 2020

MARÇ - JUNY 2020

JUNY 2020

SETEMBRE 2020 - MARÇ 2021

ESPLAIADA 2021

TIPUS D'ACTIVITAT NOM DE L'ACTIVITAT EDAT ESTIMADA

Dissabtes

Excursions

Trobades de sector

L'ARRIBADA DE LA VIATGERA

COM ÉS EL MÓN ON VISC?

DESCOBRIM EL NOSTRE ENTORN

FOTÒGRAFES
 

COM ÉS I QUÈ VOLEM FER
A L’ENTORN ON VIVIM?

GIMCANA

ELECCIONS EXPRESS

 
5 A 12 ANYS

 
13 A 18 ANYS

5 A 8 ANYS

 
5 A 12 ANYS

 
13 A 18 ANYS

 
13 A 18 ANYS

8 A 12 ANYS
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2.
ANÀLISI DE LA
REALITAT  

QUÈ ÉS L'ANÀLISI DE LA REALITAT 
 
Per tal de poder assolir a l’objectiu principal del projecte: col·locar l’infant al centre, és molt important
detectar les necessitats i preocupacions reals d’aquests. L’anàlisi de la realitat doncs, serà el primer pas en
el desenvolupament de la totalitat del projecte. Aquest primer bloc es basarà en la diagnosi i la reflexió del
mateix grup d’infants sobre allò que els envolta tant en l’àmbit logístic, relacions entre iguals o bé amb
adults, benestar emocional, familiar, entre d’altres. Creiem que s’ha de donar vital importància al fet que
siguin els mateixos infants qui escullin la temàtica que volen treballar al llarg del curs 2020-21 fins a
l’Esplaiada.
 
Així doncs, la monitora tan sols desenvoluparà el rol d'acompanyament, no interferint en la presa de
decisions del grup. La monitora es centrarà a proporcionar als infants l’espai i les eines necessàries
perquè puguin extreure conclusions ells mateixos.
 
El recull de tots els resultats donarà peu a poder escollir un tema que serà una preocupació real dels
infants dels esplais que hi hagin treballat. 

COM HO FEM AMB ELS INFANTS I JOVES?
 
Amb aquesta finalitat marcada es desenvolupa el següent dossier. En ell s’hi recullen un seguit d’activitats
que pretenen donar a l’infant eines per poder reflexionar i expressar sobre l’entorn que l’envolta i les
relacions que d’ell se’n desenvolupen.
 
La metodologia emprada és la reflexió mitjançant el joc i dinàmiques, ja que d’aquesta manera esdevé
més fàcil que els infants puguin detectar i expressar les seves preocupacions i necessitats de manera
distesa i real. 
 
Així doncs, en aquest dossier es poden trobar activitats de reflexió personal i col·lectiva per mitjà de
preguntes, centre d’interès, debats dinamitzats, jocs moguts, etcètera. Amb elles es pretén compartir
inquietuds amb la resta de companyes amb les quals els infants conviuen a l’esplai o en un territori
concret.
 
Totes aquestes activitats aniran acompanyades d’un recull de resultats que seran enviats a Esplac.
D’aquesta manera es podrà centralitzar la informació i agrupar-ne les reflexions. Aquest recull es
presentarà en forma de representació gràfica, escrita, teatralitzada o audiovisual. Es tracta d’un ampli
ventall de possibilitats, ja que es pretén que els infants puguin expressar-se de la manera en què se
sentin més còmodes. 
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3.
ACTIVITATS PER
FER UN DISSABTE 

L'ARRIBADA DE LA VIATGERA

Es tracta d’una anàlisi de la realitat que fan els infants durant un dissabte d’esplai. A partir
d’aquesta anàlisi es farà una pluja d’idees de quins són aquells temes que més els
preocupen i/o que els agradaria poder dir-hi alguna cosa. És el primer contacte amb el
procés del projecte, pel que per poder treure’n més suc caldrà aprofundir amb la resta
d’activitats proposades.
Aquesta activitat demana una anàlisi als infants des de la reflexió i el pensament crític de la
realitat que els envolta. Per poder-la fer, primer han de desxifrar el missatge que hi ha a la
carta que reben, per després desenvolupar i enviar una resposta de com és l’entorn en el
qual viuen. 

EN RESUM...

Desenvolupar l'anàlisi crític de l’entorn que envolta als infants
Detectar les inquietuds i preocupacions dels infants del grup
Augmentar l’autonomia i capacitat de reflexió del infants
Fomentar el diàleg i debat entre els infants

OBJECTIUS

1

Infants de 5 a 12 anys. Hi ha variants adaptades per diferents edats.

EDAT DELS INFANTS

2 hores

DURADA DE L'ACTIVITAT
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L’activitat està dividida en dues parts, la primera és la rebuda i desxifratge de la carta, i la
segona la creació de la resposta pertinent. 
 
Primera part:
 
L’activitat comença amb l’arribada d’una carta xifrada en forma de jeroglífic d’una viatgera, la
XXX. La carta la trobareu al final d’aquest de l’explicació d’aquesta activitat. Hi ha models de
cartes, perquè pugueu escollir el model que més us agrada i s’adapti al grup. 
 
A la carta, la viatgera, els hi explica que d’aquí poc arribarà a la Terra i que vol entendre com
funciona aquest planeta i les persones que hi viuen abans d’aterrar. Els demana doncs que li
expliqui com és el seu entorn, amb preguntes com: quan arribi a la Terra quines són les
coses més importants que hauria de saber per poder estar-me aquí un temps? Així doncs
els hi demana pel funcionament general, les relacions humanes, codis de conducta, costums
i tradicions, normes, etcètera. D’aquesta manera tindrà una mica d’informació quan arribi a
la Terra i no anirà tan perduda.
 
Aquesta carta ha estat dissenyada per no ser excessivament llarga a l’hora de desxifrar-la,
tot i no ser un missatge excessivament curt. Per aquells grups d’edat de petits potser és més
fàcil donar la llegenda del xifratge i que es tracti tan sols de transcriure. Ara bé, també es pot
escollir l’opció de donar el missatge encriptat i que siguin els mateixos infants que esbrinin
de quina manera ha estat xifrat. S’aconsella, que es facin grups de 4 infants
aproximadament. Si es dóna la llegenda del xifratge, cada grup transcriu un tros del
missatge. Si s’escull que els infants per si sols descobreixin de quina manera està encriptat,
un cop un dels grups ho descobreix, ho ensenya a la resta i cada grup transcriu un tros.
 
 
Segona part:
 
Un cop desxifrada la carta, els infants responen el què els hi ha demanat la viatgera a partir
de: dibuixos, plastilina, fang, pintura, etc. Estaria bé que hi hagués varietat d’opcions així
cada infant pot trobar la forma d’expressió amb la qual se sent més còmode. Fins i tot, si es
prefereix, es pot fer un vídeo on els infants responguin les inquietuds de la viatgera. 
 
Per fer aquesta segona part de l’activitat es desfan els grups s’han fet per la primera part,
cada infant crearà la seva resposta de manera individual. Si es creu oportú abans es pot
comentar en els petits grupets per poder agafar idees. Finalment, totes les respostes
creades pels infants es posaran en comú i es mostraran a la resta del grup.
 
Finalment, hi ha una última proposta per fer el tancament d’aquesta activitat.  A partir de les
seves expressions, ja sigui verbalment, en dibuixos, en escrits o en plastilina/fang, es
demana als infants que endrecin per prioritats les coses que han creat. Quines representen
coses que els agraden i quines no. Aquesta última part es pot fer en grups de 5-6 persones
o tot el grup junt. 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
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Es faran fotografies de les respostes dels infants a la carta de la viatgera, o és gravarà un
vídeo, depenent del que hagin fet.   Totes aquestes respostes les farem arribar per correu
electrònic (organització@esplac.cat), Telegram de l’Esplaiada 2021, Instagram
(@esplaiscatalans) o   a la Coordinadora de Sector (per WhatsApp o correu electrònic),
juntament amb les reflexions que hagin pogut sortir a posteriori quan s’ha posat en comú.

RETORN DE L'ACTIVITAT

La figura de la viatgera pot tenir qualsevol forma. Sentiu-vos lliures de crear el personatge
que us vingui més de gust! Si ho preferiu podeu canviar el nom, la forma, la carta i fins i tot el
personatge.
 
D’altra banda, a l’hora de la realització de l’activitat s’haurà d’anar amb molt de compte per
tal que l’opinió de les monitores no interfereixi en la dinàmica de l’activitat. És molt
important tenir present que el rol de les monitores i monitors és el d’acompanyament.

ROL DE LES MONITORES

Per tal de poder dur a terme aquest seguit d’activitats des d’Esplac us facilitem una caixa
amb gran part del material que es necessita. Aquesta caixa l’heu de demanar a la vostra CPS
o enviant un correu a organitzacio@esplac.cat
 
El material d’aquesta activitat que trobareu a dins la caixa és:
1- Carta xifrada de la viatgera  i les pistes per desxifrar-lA
2- Pintures
3- Retoladors
4- Ceres
5- Pinzells
 
La quantitat de material dependrà del nombre de participants que hi ha hagi inscrites a la
trobada. 
 
Des del sector heu de fer-vos vosaltres mateixes amb fulls en blanc A3 i llapis.

 
- ALS ANNEXOS TROBAREU LES CARTES AMB ELS CORRESPONENTS XIFRATGES - 

MATERIAL
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COM ÉS EL MÓN ON VISC?

Es tracta d’una anàlisi de la realitat que fan les i els joves durant un dissabte d’esplai. A partir
d’aquesta anàlisi es farà una pluja d’idees de quins són aquells temes que més els
preocupen i/o que els agradaria poder dir-hi alguna cosa. És el primer contacte amb el
procés del projecte, pel que per poder treure’n més suc caldrà aprofundir amb la resta
d’activitats proposades. Si ho estem treballant amb el grup de joves de l’esplai, es recomana
una vegada s’hagi realitzat aquesta, fer l’activitat de l’excursió.
En aquesta primera activitat farem tot un seguit de dinàmiques on les i els joves es
començaran a plantejar com és l’entorn on viuen i qüestionar-se quines són les coses que
veuen com a positives, i quines altres creuen que s’haurien de canviar.

EN RESUM...

Fomentar l’esperit crític del grup de joves
Desenvolupar l'anàlisi crític de l’entorn que envolta als joves
Detectar les inquietuds i preocupacions dels joves del grup
Treballar la capacitat de reflexió del joves

OBJECTIUS

2

De 13 a 18 anys

EDAT DELS INFANTS

1 h i 30 minuts. Calculem que l’esplai té una durada mitjana de dues hores, de manera que
hi hagi una estona abans i després de l’activitat per poder fer una primera activitat o joc
d’activació al començar i una estona de valoració en acabar.

DURADA DE L'ACTIVITAT

Es tracta d’un espai pensat per a un grup d’esplai, de manera que no hauria de superar les
30 persones. En el cas de grups de joves més nombrosos, l’activitat es pot dur a terme sense
problemes, sempre tenint en compte que alguna part és possible que s’hagi d’adaptar. El
nombre mínim de participants necessaris per realitzar l’activitat satisfactòriament és de 3
joves, fent només un sol grup.

NÚMERO DE PARTICIPANTS
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Anar a l’escola/feina cada dia
Que hi hagi espais per poder jugar o passar les tardes i vespres al carrer
Tenir temps lliureFer esport
Veure’s amb les amigues
Tenir moltes coses a casa
Si tinc un problema, que algú de la meva família em pugui ajudar
Tenir temps per mi mateix
Salut
Estudiar
Seguretat ciutadana
Accés a la informació
Estat de la política actual

Ens trobem amb els i les joves en una sala i demanem que tothom es distribueixi per l’espai,
segui a terra i tanqui els ulls. En aquest moment podem abaixar la il·luminació i posar un fil
de música suau de fons, per tal d’ambientar una mica més la història que vindrà ara.
Comencem informant que ens ha arribat una carta postal a la bústia de l’esplai d’una
viatgera que ve d’un indret molt llunyà de l’univers. Llegim la carta en veu alta i a poc a poc
(si cal ho fem més d’una vegada):
 
“Sóc la viatgera XX i fa un temps que estic viatjant pels diferents planetes de diferents galàxies i
sistemes solars. El meu últim viatge ha estat pel Sistema Solar i segons el GPS el següent planeta
és el vostre, el planeta Terra, segons com tinc entès que vosaltres l’anomeneu (és així?). Per no
anar tan perduda a la meva arribada i entendre els vostres costums, conductes de convivència i
altres coses que siguin rellevants per aquells que venim de fora, necessito un favor: Em podreu
explicar quines són les coses més importants que hauria de saber sobre com funciona la vostra
societat i entorn on us trobeu?
 
Per exemple: com hi viviu, quines normes se segueixen, com us organitzeu entre tantes persones
que sou, quin paper hi teniu vosaltres en tot això, les últimes novetats en l’actualitat, etc. He
demanat a diferents joves d’arreu del món que em facin arribar la seva visió de l’entorn en el qual
viviu, pel que m’interessa que us centreu en el vostre entorn més proper, no cal que m’expliqueu la
situació general del planeta.
 
Moltes gràcies!”
 
Per poder resposta a la viatgera ens posarem en grup de 3-4 persones i farem el següent:
Cada grupet haurà de pensar 3-4 coses de l’entorn on viu que li agradin molt i tres o quatre
coses del seu entorn que no els hi agrada gens. Cada una de les coses que pensin l’hauran
d’escriure en un paperet a part de la resta i dipositar-ho a un recipient (n’hi ha dos per a
totes: el de les coses que ens agraden i les coses que no ens agraden).
Una vegada ja han col·locat els seus paperets en els recipients pertinents, a cada grupet se’ls
donarà uns nous paperets amb els següents ítems:
 

 
 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
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Les i els joves hauran de prioritzar de l’1 al 13 aquests ítems de més a menys importància a
les seves vides. Una vegada hagin acabat, els donem uns altres paperets (amb els mateixos
ítems, però el paper és d’un color diferent) i els diem que ho han de tornar a prioritzar, però
ara des d’un punt de vista d’una persona adulta. Quan fan aquesta segona part se’ls demana
que escriguin la raó de cada un dels canvis i que pensin i escriguin perquè creuen que es
deuen aquestes diferències. 
Una vegada tots els grupets ho tenen, posem en comú les seves llistes de prioritats i tot allò
que ens ha sobtat dels canvis que ells mateixos han considerat. 
Una vegada hem fet aquestes dues primeres parts de l’activitat, cada grup haurà d’escriure
en 3-4 línies de descripció del seu entorn per la viatgera. 
Finalment per acabar cada grup agafa a l’atzar tres papers de cada recipient (positius i
negatius) que han escrit al principi. A partir d’aquests i de la descripció que han escrit de 3-4
línies, han de fer una representació artística del seu entorn en forma de mural en un paper
d’embalar amb l’ajuda de pintura, ceres, i altre material divers de dibuix. El resultat que facin
és el que es farà arribar a la viatgera, de manera que ha de ser clar perquè ho pugui
entendre i no li generi dubtes. 
Quan tots els grups hagin acabat es fa una ronda i ho presenten a la resta de companys.
Anotem tots aquells comentaris i reflexions que siguin interessants, per poder adjuntar amb
el retorn.
 
 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Les monitores i monitors han d’acompanyar a les joves al llarg de tota l’activitat, sense
participar ni fer aportacions en aquestes. Es tracta d’un espai on les i els joves poden dir la
seva, les monitores i monitors, ja que ja tenen els seus propis espais per analitzar el seu
entorn i fer propostes sobre aquest. Depenent del funcionament del grup de joves, poden
ser les mateixes joves les que dinamitzin l’activitat o les monitores i monitors.

ROL DE LES MONITORES

Carta de la viatgera
Paperets d’ítems a prioritzar (en dos colors diferents)
Pintures
Retoladors
Pinzells
La quantitat de material dependrà del nombre de participants que hi ha hagi inscrites a la
trobada. 

Per tal de poder dur a terme aquest seguit d’activitats des d’Esplac us facilitem una caixa
amb gran part del material que es necessita. Aquesta caixa l’heu de demanar a la vostra CPS
o enviant un correu a organitzacio@esplac.cat
 
El material d’aquesta activitat que trobareu a dins la caixa és:

 
Des del sector heu de fer-vos vosaltres mateixes amb fulls en blanc i bolígrafs

MATERIAL
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4.
ACTIVITATS PER
FER D'EXCURSIÓ 

DESCOBRIM EL NOSTRE ENTORN

Es tracta d’una anàlisi de la realitat que fan els infants d’un grup de l’esplai. A partir d’aquesta
anàlisi es farà una pluja d’idees de quins són aquells temes que més els preocupen i/o que
els agradaria poder dir-hi alguna cosa. Aprofitem les excursions de grups, ja que es tracta
d’espais de confiança i de major cohesió del grup, on en estar en un entorn no habitual
podem aprofundir més en aquelles activitats que duem a terme com a grup. 
Es tracta d’una activitat que és millor fer-la durant un matí o just després de dinar, ja que així
aprofitem les hores de llum solar. L’activitat està dividida en dues parts: la primera de més
contacte amb la natura i anàlisi de l’entorn immediat, i la segona de l'anàlisi de l’entorn en el
qual passen més hores en el seu dia a dia.

EN RESUM...

Treballar el pensament crític dels més petits de l’esplai
Descobrir l’entorn que envolta
Detectar les inquietuds i preocupacions dels infants
Augmentar l’autonomia i capacitat de reflexió dels joves

OBJECTIUS

1

De 5 a 8 anys

EDAT DELS INFANTS

Mínim 4 participants. Màxim, 30.

NÚMERO DE PARTICIPANTS

2 hores i 30 minuts, aproximadament

DURADA DE L'ACTIVITAT



Cada persona anirà amb una parella que haurem pactat prèviament
Cada parella farà tot el camí conjuntament, sense separar-seCada parella tindrà quatre
retalls de cartolines petites, dues de cada color
Durant l’estona que duri la volta les dues persones de la parella hauran de fixar-se pels
llocs on passaran i pensar quines són les coses que els hi agraden que veuen i el que hi
passa i quines coses no els hi agraden
De totes les coses que hagin vist, cada parella haurà d’escollir dues coses que els hagi
agradat i dues coses que no i que els hi agradaria que canviés. A més, hauran de pensar
una mica el perquè de cada una d’aquestes.

Primera part:
 
La primera part de l’activitat és de descoberta i anàlisi del nou entorn en el qual ens trobem.
Aprofitem que ens trobem en un entorn diferent per començar l’activitat fent una volta pels
voltants del lloc on ens trobem el cap de setmana (si tenim bosc a prop, aprofitarem per
anar allà). Depenent dels voltants on ens trobem i de les característiques del grup podem fer
la volta més o menys llarga (de 10 a 30 minuts). Per fer aquesta volta ens posarem en
parelles i donarem algunes directrius de què és el que hauran de fer els infants quan fem
aquesta volta pel bosc o els voltants d’on estiguem. 
 

 
Quan hàgim acabat la volta anem totes a un lloc tranquil i seiem per parelles distribuïdes per
l’espai. Amb l’ajuda d’una monitora o monitor, cada parella escriurà a les cartolines que els hi
hem donat al principi, les coses que han escollit i el perquè de la seva elecció. Després farem
una petita ronda on cada parella explica ràpidament el que ha pensat i escrit. 
 
Retorn! Fem una fotografia dels retalls de cartolines, indicant quin color son les coses
positives i quin color són les coses a canviar, i ho farem arribar per correu electrònic
(organització@esplac.cat), Telegram de l’Esplaiada 2021, Instagram (@esplaiscatalans) o  a la
Coordinadora de Sector (per WhatsApp o correu electrònic), juntament amb les reflexions
que hagin pogut sortir a posteriori quan s’ha posat en comú.
 
 
Segona part:
 
Ara que ens hem entrenat observant i analitzant l’entorn en el qual ens trobem aquest cap
de setmana, passem a qüestionar-nos els espais on passem més hores cada dia. Per grups,
màxim 4 infants per grup, els hi repartirem 1 tros de paper de mural. A cada un hi haurà una
pregunta, la qual hauran de respondre, sigui escivint o fent dibuixos (com els infants
prefereixin). Les monitores poden donar un cop de mà rellegint la pregunta que se’ls hi fa,
apuntant al paper les respostes i guiant en el cas que no quedi massa clar que és el que ha
de fer.
 
Podeu fer tantes preguntes com vulgueu: podeu escollir només dos o tres i que alguns
grups les tinguin repetides o escollir-ne tantes com grupets feu. Us fem una batuda de
preguntes perquè pugueu escollir les que més us agradaria treballar i poder adaptar
l’activitat al màxim amb el vostre grup.
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DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT



Què canviaries de l’Escola?
Què canviaries de l’Esplai?
Què canviaries dels hospitals?
Què canviaries dels parcs i places de la teva ciutat?
Què canviaries del que veus a la televisió?
Què canviaries de les revistes, diaris i anuncis?
Què canviaries de casa teva?
Què canviaries del que fas quan no estàs a l’escola?

Preguntes proposades:
 

 
Cada grup tindrà 10-15 minuts per pensar i escriure/dibuixar les seves respostes al paper
de mural. Una vegada passat el temps, canviem els papers de grup, de manera que cada
grup tingui una nova pregunta a respondre. Així fins que cada grup hagi vist totes les
preguntes, o bé podem escollir que cada grup en faci dos o tres, sense necessitat de què les
vegin totes.
 
Retorn! Fem una fotografia de cada un dels papers de mural amb la pregunta i les respostes
dels infants i ho farem arribar per correu electrònic (organització@esplac.cat), Telegram de
l’Esplaiada 2021, Instagram (@esplaiscatalans) o  a la Coordinadora de Sector (per WhatsApp
o correu electrònic), juntament amb les reflexions que hagin pogut sortir a posteriori quan
s’ha posat en comú.
 
 
Tercera part:
 
Un cop cada grup ha passat per tots els papers de mural, es recullen els papers d’embalar i
es reparteix un a cada grup (també podeu fer el que grups d’infants escullin quin dels
papers prefereixen). Amb la pregunta i les respostes que tenen del mural que els ha tocat
hauran de fer un mini teatre o actuació del que passa al món i no ens agrada i després fer
una segona representació de com seria amb el canvi proposat. Per exemple, de la pregunta
que canviaries de l’Escola: potser algú ha respost que vol aprendre. Doncs es faran dues
representacions, la primera d'una classe on tothom està avorrit perquè els hi estan
ensenyant un tema que no els interessa i l’altre d’una classe on els infants estan escollint
que treballar i que els hi motiva.
 
Cada grup fa la seva representació i es comenta que ens pensem.
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Els papers de les monitores en aquesta activitat serà d’acompanyament i dinamització
durant tota l’estona que duri aquesta. 
Durant la primera part de l’activitat serà important buscar una ruta agradable on hi ha varis
imputs a poder analitzar. A més, al llarg del camí s’haurà d’anar recordant als infants que
pensin i comentin amb la seva parella què els hi agrada i que no. Durant la segona part de
l’activitat, hauran de preparar els papers de mural i estar atents a què els infants hagin entès
la pregunta i tinguin tot el necessari per poder respondre-les.

ROL DE LES MONITORES

Per tal de poder dur a terme aquest seguit d’activitats des d’Esplac us facilitem una caixa
amb gran part del material que es necessita. Aquesta caixa l’heu de demanar a la vostra CPS
o enviant un correu a organitzacio@esplac.cat
 
El material d’aquesta activitat que trobareu a dins la caixa és:
Cartolines de dos colors
Retoladors
Pintures
Ceres
Paper d’embalar
 
La quantitat de material dependrà del nombre de participants que hi ha hagi inscrites a la
trobada.
 
Des del sector únicament heu de fer-vos vosaltres mateixes amb els llapis i les disfresses per
les representacions.

 

MATERIAL
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FOTÒGRAFES

Es tracta d’una anàlisi de la realitat que fan els infants d’un grup de l’esplai. A partir d’aquesta
anàlisi es farà una pluja d’idees de quins són aquells temes que més els preocupen i/o que
els agradaria poder dir-hi alguna cosa. Aprofitem les excursions de grups, ja que es tracta
d’espais de confiança i de major cohesió del grup, on en estar en un entorn no habitual
podem aprofundir més en aquelles activitats que duem a terme com a grup. 
És una activitat dividida en dues parts en què la primera pretén treure profit d’un entorn
que no és l’habitual. D’ell s’intentarà obtenir reflexions mitjançant imatges concretes de
l’espai natural. La segona part, pretén posar èmfasi en els espais quotidians dels infants,
buscant entendre què en pensen i com se senten en cada un d’ells.

EN RESUM...

Analitzar l’entorn que envolta els infants
Fomentar l’esperit crític envers els àmbits quotidians més propers
Detectar les preocupacions i necessitats dels infants en espais concrets
Estimular la tria d’interessos que es volen treballar
Fomentar la capacitat argumentativa cap a temes en concret

OBJECTIUS

2

De 8 a 12 anys

EDAT DELS INFANTS

1 hora

DURADA DE L'ACTIVITAT

Es tracta d’un espai pensat per a un grup d’esplai, de manera que no hauria de superar les
30 persones. En el cas de grups de joves més nombrosos, l’activitat es pot dur a terme sense
problemes, sempre tenint Aquesta activitat ha estat pensada per un grup de 30 infants. Ara
bé, si són menys els grups que es generin a la segona part poden ser més reduïts o bé
representar menys espais.en compte que alguna part és possible que s’hagi d’adaptar. El
nombre mínim de participants necessaris per realitzar l’activitat satisfactòriament és de 3
joves, fent només un sol grup.

NÚMERO DE PARTICIPANTS
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Escola/Institut
Esplai
Transport públic
Hospital
Lloc on vius
Parc o plaça del poble/barri

L’activitat es divideix en dues parts. La primera es tracta d’una anàlisi destinada a l’entorn més directe.
La segona, suposarà una abstracció a espais quotidians com els hospitals, escoles o instituts, esplais,
etc. entre d’altres.
 
Primera part
Les participants es divideixen en parelles. Cada parella haurà de disposar de dues cartolines o fulls
petits i un bolígraf. Una de les integrants s’haurà de tapar els ulls, i l’altra serà la guia. La persona que
guia haurà de portar a la seva acompanyant sense visió per l’entorn que les envolta, amb l’objectiu de
trobar una bona “fotografia”.
Aquesta “fotografia” es farà col·locant a la persona amb els ulls tapats en direcció a la imatge que es vol
ensenyar. Un cop col·locada, la guia li tocarà el cap, ella es traurà l’objecte que li tapava la visió i veurà
una imatge en concret de l’entorn. Tindrà 1 minut per observar, sense moure la direcció del cap, la
imatge que la seva companya ha escollit, intentant obtenir el màxim d’informació possible. A
continuació tornarà a tapar-se els ulls i juntament amb la companya es dirigiran cap a un altre indret
de la zona on es podrà treure l’objecte.
La persona a la qual li han tapat els ulls haurà de dir què li ha agradat de la imatge i què creu que
hauria de canviar. No només tindrà opinió aquesta, sinó que es pot crear un debat entre les dues. Un
cop hagin tingut temps de comentar-ho, hauran d’escriure a una de les cartolines la seva reflexió de
manera breu. Si ho prefereixen poden fer un esquema a mode dibuix. Tornaran al lloc de la
“fotografia” i realitzaran una fotografia real, en la qual es vegi la imatge escollida i la cartolina.
 
Important! Per tal que funcioni adequadament aquesta primera part, és important que expliquem a la
persona guia com funcionarà el total de l’activitat, ja que quan esculli una “fotografia”, triï una imatge
que pugui generar un mínim de debat. 
 
Una vegada hagin acabat, es canvien els papers de la parella, i la persona que guiava ara serà la
persona que anirà amb els ulls tapats. Tornem a fer tot el procediment.
 
Segona part
Aquesta part és semblant a la primera però ara no farem “fotografies” a l’entorn sinó a les
representacions dels grups. Separem els infants en grups d’entre 4 i 6 persones. A cada grup se li
reparteix un àmbit dels següents:
 

 
Cada grup haurà d’interpretar dues vegades amb el seu cos, amb l’ajuda d’objectes que portin, l’espai
que els hi ha tocat (escola, esplai, hospital…). No es tracta d’interpretar en moviment, sinó fer una
imatge congelada, una fotografia. La primera fotografia haurà de ser tal com ells creuen que és aquest
espai posant èmfasi en tot allò que els hi agrada i el que no. A la segona fotografia hauran de tornar a
representar el mateix, però afegint tots aquells canvis necessaris per canviar les coses que no els hi
agraden. 
Un cop tots els grups tinguin preparada les seves dues imatges, ens reunim totes. Grup per grup, es
fan les representacions i comentem el que ha passat entre totes. Per fer-ho una mica més divertit, les
monitores poden sortir un cop tinguin la imatge preparada i tocar al cap a una o més participants, que
hauran d’interpretar un so, segons què estiguin representant. Exemple, un infant està interpretant que
és una porta, haurà de manegar-se-les per fer el soroll de porta, el mateix amb un gronxador, etc.  
Altre cop, recollim les reflexions i les escrivim en una cartolina. Fem una foto real de la representació
juntament amb la cartolina amb les reflexions. Fem el mateix amb la resta dels grups.
 
 
 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
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Retorn! Enviem tant les fotografies de la primera part i de la segona amb les cartolines de la
reflexió final per correu electrònic (organització@esplac.cat), Telegram de l’Esplaiada 2021,
Instagram (@esplaiscatalans) o   a la Coordinadora de Sector (per WhatsApp o correu
electrònic).
 

RETORN

Les monitores en aquest cas hauran de dinamitzar l’explicació de l’activitat així com fer les
fotografies reals un cop els infants hagin acabat les cartolines de cada una de les parts. Es
tracta de deixar espai perquè les reflexions de cada un dels espais debatuts surti totalment
dels infants, les monitores tan sols recullen els resultats escrits.

ROL DE LES MONITORES

Cartolines
Retoladors 

Bolígrafs
Disfresses

Per tal de poder dur a terme aquest seguit d’activitats des d’Esplac us facilitem una caixa
amb gran part del material que es necessita. Aquesta caixa l’heu de demanar a la vostra CPS
o enviant un correu a organitzacio@esplac.cat
 
El material d’aquesta activitat que trobareu a dins la caixa és:

 
La quantitat de material dependrà del nombre de participants que hi ha hagi inscrites a la
trobada. 
 
Així doncs, des de l’esplai heu de dur vosaltres mateixos:

MATERIAL
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COM ÉS I QUÈ VOLEM FER
A L'ENTORN ON VIVIM?

Es tracta d’una anàlisi de la realitat que fan les i els joves d’un grup de l’esplai. A partir
d’aquesta anàlisi es farà una pluja d’idees de quins són aquells temes que més els
preocupen i/o que els agradaria poder dir-hi alguna cosa. Aprofitem les excursions de grups,
ja que es tracta d’espais de confiança i de major cohesió del grup, on en estar en un entorn
no habitual podem aprofundir més en aquelles activitats que duem a terme com a grup. 
Es tracta d’una activitat que es pot fer en un matí o tarda, on les joves tindran un espai per
valorar el seu entorn, ser crítiques amb alguns aspectes del seu dia a dia i acabar fent
propostes de millora d’aquells temes que més els inquieten i/o preocupen.

EN RESUM...

Treballar l’esperit crític dels joves dels esplais
Desenvolupar l'anàlisi crític de l’entorn que envolta als joves 
Detectar les inquietuds i preocupacions dels joves dels esplais
Augmentar l’autonomia i capacitat de reflexió dels joves

OBJECTIUS

3

De 13 a 18 anys

EDAT DELS INFANTS

2 hores i 30 min

DURADA DE L'ACTIVITAT

Es tracta d’un espai pensat per a un grup d’esplai, de manera que no hauria de superar les
30 persones. En el cas de grups de joves més nombrosos, l’activitat es pot dur a terme sense
problemes, sempre tenint en compte que alguna part és possible que s’hagi d’adaptar. El
nombre mínim de participants necessaris per realitzar l’activitat satisfactòriament és de 7
persones, per no repetir persones citades a la primera part de l’activitat (les cites del
rellotge). Així i tot, es podria adaptar i fer-ho amb menys persones repetint alguna de les
cites.

NÚMERO DE PARTICIPANTS
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Creus que pots triar suficients coses de les quals fas durant el dia?
Creus que tens llibertat d’elecció del que vols fer amb la teva vida? 
Quan demanem explicacions d’alguna cosa a l’escola, a casa, a l’esplai… creus que se’t pren en serio
i se t’explica com hauria de ser?
Alguna vegada heu volgut fer alguna cosa amb el vostre grup d’amics i amigues i no heu pogut
perquè no teniu un lloc on poder dur-ho a terme?
Creus que la teva opinió es té en compte a casa teva, a l’esplai i a l’institut?

Primera part
 
La primera part de l’activitat dura 45 minuts. Comencem repartint a cada persona un paper i un boli,
on hauran de dibuixar un rellotge d’agulles. A partir d’aquest rellotge, s’hauran de citar amb 5
persones de la sala (es poden moure per l’espai i anar buscant els seus companys amb qui citar-se). 
Amb la primera persona se citaran a les deu del matí, amb una altra a les dotze de migdia, amb una a
les dues del migdia, amb una altra a les quatre de la tarda, amb una altra a les sis de la tarda i
finalment amb l’última a les vuit del vespre. Han d’anotar al costat del número del seu rellotge que
marca les hores el nom de la persona amb la qual s’han citat. A cada hora es trobaran amb la persona
amb qui s’han citat i se’ls farà saber una pregunta que hauran de respondre en els següents cinc
minuts. Les conclusions a les quals arribin les hauran d’escriure en el paper que tenen del rellotge al
costat de l’hora en la qual es trobin i el nom de la persona amb la qual estan citats. Es comprova que
tothom tingui una persona per cada una de les cites i es prossegueix amb l’activitat.

 
- EL GUIÓ I LES PREGUNTES D'AQUESTA DINÀMICA HO TROBAREU A L'APARTAT D'ANNEXOS- 

 
Retorn! Fem una fotografia de cada un dels rellotges de les i els joves on han anat apuntant les
respostes i ho farem arribar per correu electrònic (organització@esplac.cat), Telegram de l’Esplaiada
2021, Instagram (@esplaiscatalans) o  a la Coordinadora de Sector (per WhatsApp o correu electrònic),
juntament amb les reflexions que hagin pogut sortir a posteriori quan s’ha posat en comú.
 
Segona part
 
És hora de moure’s una mica i debatre! Tenim una bateria de preguntes preparades, amb les quals les
i els joves s’hauran de posicionar a favor o en contra i comentar-ho amb la resta de companys del
grup. 
Es demana a totes les participants que es col·loquin dretes en rotllana i se’ls explica que es llançarà
una pregunta, sobre la qual ells hauran de pensar si estan a favor o en contra (sí o no). Totes aquelles
persones que vulguin parlar s’hauran de col·locar al centre de la rotllana (des del seu lloc de la rotllana
principal NO ES POT PARLAR), només si et trobes dins de la rotllana tens dret a paraula. Així i tot, no et
pots col·locar on vulguis de la rotllana, dependrà del teu posicionament. Haurem dividit prèviament
l’espai interior de la rotllana en dos: una meitat per les persones que estan a favor i l’altra meitat per
les persones que estan en contra. Amb les persones que es troben al centre de la rotllana comencem
un debat sobre la pregunta que s’ha llençat, tot seguint un torn de paraules. Anem canviant de
preguntes a mesura que veient que el debat no prossegueix o es repeteixen arguments.
Les preguntes són les següents:
 

 
Al llarg de tota la dinàmica hi haurà d’haver una persona encarregada d’anar recollint totes les idees
que surtin dels debats. Aquesta persona pot ser tant una jove com una monitora. 
 
Retorn! Fem una fotografia del recull d’idees que han sorgit en els debats de la dinàmica indicant a
quina pregunta es correspon. Ho farem arribar per correu electrònic (organització@esplac.cat),
Telegram de l’Esplaiada 2021, Instagram (@esplaiscatalans) o   a la Coordinadora de Sector (per
WhatsApp o correu electrònic), juntament amb les reflexions que hagin pogut sortir a posteriori quan
s’ha posat en comú.
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
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Tercera part
 
Per acabar ara bé quan ens posem reivindicatius! Què modificaries de la nostra societat? Aquesta és la
pregunta que ens farem ara. 
Ens dividim en grups de 4-5 joves (a l’annex podeu consultar maneres de fer els grups) i amb tot el que
s’ha dit fins ara han de pensar i escriure 10 punts diferents de coses que reclamen o volen canviar del
seu entorn. Deixem 15 minuts per fer aquesta última part i els donem tot el material artístic que
puguin necessitar (pintures, ceres, retolador, etcètera).Retorn! Fem una fotografia de cada un dels
papers amb els deu punts i ho farem arribar per correu electrònic (organització@esplac.cat), Telegram
de l’Esplaiada 2021, Instagram (@esplaiscatalans) o   a la Coordinadora de Sector (per WhatsApp o
correu electrònic), juntament amb les reflexions que hagin pogut sortir a posteriori quan s’ha posat en
comú.
 
Retorn! Fem una fotografia de cada un dels rellotges de les i els joves on han anat apuntant les
respostes i ho farem arribar per correu electrònic (organització@esplac.cat), Telegram de l’Esplaiada
2021, Instagram (@esplaiscatalans) o  a la Coordinadora de Sector (per WhatsApp o correu electrònic),
juntament amb les reflexions que hagin pogut sortir a posteriori quan s’ha posat en comú.
 
 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Les monitores i monitors han d’acompanyar a les joves al llarg de tota l’activitat, sense participar ni fer
aportacions en aquestes. Es tracta d’un espai on les i els joves poden dir la seva, les monitores i
monitors, ja que tenen els seus propis espais per analitzar el seu entorn i fer propostes sobre aquest.
Depenent del funcionament del grup de joves, poden ser les mateixes joves les que dinamitzin
l’activitat o les monitores i monitors.

ROL DE LES MONITORES

Cartolines
Pintures
Ceres
Pinzells
Retoladors

Bolígrafs
Llapis
Fulls en blanc

Per tal de poder dur a terme aquest seguit d’activitats des d’Esplac us facilitem una caixa amb gran
part del material que es necessita. Aquesta caixa l’heu de demanar a la vostra CPS o enviant un correu
a organitzacio@esplac.cat.
 
El material d’aquesta activitat que trobareu a dins la caixa és:

 
La quantitat de material dependrà del nombre de participants que hi ha hagi inscrites a la trobada. 
Així doncs, des del sector heu de fer-vos vosaltres mateixos:

MATERIAL
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5.
ACTIVITATS PER FER A LES
TROBADES DE SECTOR 

GIMCANA

Es tracta d’una anàlisi de la realitat que fan els mateixos infants durant una trobada de
sector. A partir d’aquesta anàlisi es farà una pluja d’idees de quins són aquells temes que
més els preocupen i/o que els agradaria poder dir-hi alguna cosa.  
Es tracta de diverses activitats que pretenen donar als infants un espai en el què reflexionar
sobre quins temes els preocupen en diferents àmbits quotidians. L’activitat combina tant
activitats per trencar el gel, com activitats d’autoreflexió, debat i creativitat.

EN RESUM...

Fomentar l’esperit crític del grup d’infants
Desenvolupar l'anàlisi crític de l’entorn que envolta als infants
Detectar les inquietuds i preocupacions dels infants
Fomentar el debat entre un grup de persones poc conegudes.

OBJECTIUS

1

De 6 a 12 anys.
Hi ha una part comuna per totes les edats dins la mateixa activitat. Després però es
donen diverses opcions per edats: petits o grans

EDAT DELS INFANTS

Entre 3 i 4 hores

DURADA DE L'ACTIVITAT



Totes aquelles que volien jugar al carrer i com que passaven cotxes no han pogut. 
Totes aquelles que a   vegades els hi fa por travessar el carrer perquè els cotxes van
massa ràpid.
Totes aquelles que alguna vegada no hagi pogut jugar a futbol “perquè diuen que és un
joc de nens”
Totes aquelles que algun cop els hi hagin dit “això ja ho entendràs quan et facis gran”.
Totes aquelles que s’han volgut posar una peça de roba d’algun color, i no se l’han acabat
posant perquè els feia vergonya.
Totes aquelles que algun cop han volgut dibuixar una cosa i els adults no l’han deixat.
Totes aquelles que pensen que els adults no els hi demanen quasi mai la seva opinió.
Totes aquelles que pensen que necessitarien més temps lliure.
Totes aquelles que pensen que tenen més coses de les que necessiten.
Totes aquelles que pensen que la seva família no l’escolta.

Has volgut jugar mai a un lloc del teu poble/barri i no has pogut perquè alguna cosa t’ho
impedia? Color Groc.
Has volgut portar o jugar mai a alguna cosa i no ho has fet perquè era de “nen” o “nena”?
Color Verd.
Creus que els adults t'amaguen informació? Color Taronja.
Creus que pots triar suficients coses de les quals fas durant el dia? Color Blau.

PART COMÚ INFANTS I GRANS
 
Trenquem el gel
Es fan dos equips, cada equip es col·loca en línia recta en un costat de l’espai i les monitores
es col·loquen al mig amb un objecte (mocador, foulard, cantimplora, etc). Les monitores
diran en veu alta un seguit de frases i els infants que se sentin identificats hauran de sortir a
buscar l’objecte. L’objectiu és aconseguir agafar l’objecte i tornar a la línia de sortida sense
que cap persona de l’equip contrari et toqui. Si ho aconsegueixen tenen un punt, en cas que
et toquin el punt és per l’equip contrari. A continuació hi ha les frases, si es considera que el
joc s’allarga massa, se’n poden fer menys:

 
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, que a continuació respondran mitjançant diverses expressions. Per començar es
col·loquen tres o quatre preguntes en una plaça, o espai ample, relacionades amb un color.
Per grups es mouen els infants i escullen en silenci quina pregunta els agradaria respondre.
Hauran de recordar quin color correspon a cada pregunta. Es reparteix a cada infant quatre
cartolines (una de groga, una de verda, una de taronja i una de blava). Els infants es
col·loquen en rotllana mirant cap a fora. Un cop col·locats una de les monitores fa un senyal
i els infants hauran d’ensenyar la cartolina amb el color que correspon a la pregunta volen
respondre. D’aquesta manera serà més difícil que la seva decisió sigui influenciada per la
resta d’infants.Les preguntes seran les següents:

 
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-
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DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT



Representar situacions en les quals s’han trobat, o que creuen que es poden trobar els
seus companys/es responent a la pregunta escollida.
Representar tal com els hi agradaria que fos la realitat en l'àmbit de la pregunta escollida. 

Anar a l’escola/feina cada dia
Que hi hagi espais per poder jugar
Tenir temps lliure
Veure’s amb les amigues
Tenir moltes coses a casa
Si tinc un problema, que algú de la meva família em pugui ajudar
Fer esports
Estudiar
Tocar un instrument
Poder tenir la roba que vull

Si tinc un problema, algú de la meva família m’ajudarà
A la meva família ens ho passem bé tots junts 
Em sento segura a casa 
Els meus pares (o les persones que em cuiden) m’escolten i tenen en compte el que dic
La meva família (o les persones que em cuiden) em donen llibertat suficient
A casa teva, hi ha algun lloc on puguis estudiar-hi amb tranquil·litat.
La meva família (o les persones que em cuiden) em fan fer massa extraescolars.
A casa teva, o molt a prop, hi ha algun lloc a l’aire lliure on puguis jugar-hi de manera
segura.
Estic contenta amb totes les coses que tens.
Tinc suficients amigues. Em sento segura al barri/poble on visc.
Si tinc un problema, alguna amiga em donarà suport.
Els meus mestres m’escolten i tenen en compte el que dic.

GRANS
 
A partir del color escollit per cada infant es fan grups i es comença una roda per cada una de les
proves, en forma de gimcana. 
 
1.Teatre. 
Els infants a continuació hauran de preparar una representació separada en dues parts, amb
relació a la pregunta que han escollit:

Important! En aquest espai es prepara la representació però no s’interpreta. 
 
2.Ordenar preocupacions. 
A continuació teniu un llistat de preocupacions. Tindran dues còpies de la llista. Els infants han de
fer dues columnes, una ordenant les afirmacions de més important per un infant a menys; i
l’altra, de més important per una persona adulta a menys. 

 
3.Mar, cel i terra. 
Es diferencien tres espais diferents: mar, cel i terra. El mar significa que no s’hi està gens d’acord;
terra que no se sap i cel que s’hi està d’acord. Si considereu que l’activitat s’està fent molt pesada,
es poden fer menys frases. Per fer el retorn apuntar quants infants s’han col·locat a cada àmbit
amb cada frase. 

 
Un cop tots els grups han acabat les proves, es reuneixen tots els grups i cada un representarà el
teatre que ha preparat. Les monitores aquí, han de gravar les interpretacions teatrals.
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Es fan grups tenint en compte les preguntes escollides anteriorment. Cada grup posa en comú
què respondrien a la seva pregunta i en quines situacions s’han trobat amb relació a aquesta. 
Els mateixos grups representa en un dibuix, plastilina o escrit (el què prefereixi cada grup
d’infants) el què han estat parlant. Les monitores hauran de fer fotografies a les creacions dels
infants.
Se li dóna a cada grup el llistat següent de temes i s’han de posar d’acord per ordenar-ho,
segons el què ells considerin més important.

Anar a l’escola/feina cada dia
Que hi hagi espais per poder jugar
Tenir temps lliureVeure’s amb les amigues
Tenir moltes coses a casa
Si tinc un problema, que algú de la meva família em pugui ajudar
Fer esports
Estudiar
Tocar un instrument
Poder tenir la roba que vull

PETITS
 
1.

2.

3.

 
Un cop estigui ordenat les monitores hauran de fer una fotografia al llistat en ordre per fer-ne
retorn. 
 
Aquestes, juntament amb les fotografies de l’anterior activitat i el nombre d’infants que han
escollit cada pregunta,  es poden enviar per correu electrònic (organització@esplac.cat), Telegram
de l’Esplaiada 2021, Instagram (@esplaiscatalans) o  a la Coordinadora de Sector (per WhatsApp o
correu electrònic)
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Comptabilització de quants infants s’han col·locat a cada ítem a la prova de “mar, cel i terra”.
Passar una llista dels nombres resultants.
Foto de l’ordre en què han quedat els diferents ítems de la prova “d’ordenar preocupacions”,
diferenciant quina és pels infants la llista d’infants i d’adults.
Gravacions dels teatres.

Dinamitzar els jocs i dinàmiques i no intervenir en l’elecció dels temes. 
Retornar de les proves el següent:

ROL DE LES MONITORES

Preguntes amb el seu color per la prova 2
Cartolines de colors per la prova 2
Cartells amb temes a ordenar per la prova “d’ordenar preocupacions”

Per tal de poder dur a terme aquest seguit d’activitats des d’Esplac us facilitem una caixa amb
gran part del material que es necessita. Aquesta caixa l’heu de demanar a la vostra CPS o enviant
un correu a organitzacio@esplac.cat
El material d’aquesta activitat que trobareu a dins la caixa és:

 
La quantitat de material dependrà del nombre de participants que hi ha hagi inscrites a la
trobada. Algunes de les coses que hi ha a la caixa poder demanar que us les enviem per correu
per poder-ho imprimir vosaltres mateixes, si així us és més còmode.

 

MATERIAL
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ELECCIONS EXPRESS

Es tracta d’una anàlisi de la realitat que fan les i els joves durant una trobada d’esplais del
sector. A partir d’aquesta anàlisi es farà una pluja d’idees de quins són aquells temes que
més els preocupen i/o que els agradaria poder dir-hi alguna cosa. Aprofitem les trobades de
sector on hi ha joves de diferents pobles/barris per compartir i debatre diferències i punts
de confluència dels entorns i realitats. Es tracta d’un conjunt d’activitats que es duen a terme
al llarg de tot el cap de setmana, essent un total de 4. Aquestes no ocupen el temps de totes
les franges horàries (matí, tarda i nit), sinó que es poden compaginar amb altres activitats
que el sector i les i els joves vulguin fer durant la trobada. 
Aquesta activitat consisteix a crear grups polítics entre les i els joves dels diferents esplais,
per tal que es plantegin com és el seu entorn i quines són les seves propostes de millora en
aquest. També hi ha una part d'anàlisi del que ha fet la resta de grups polítics dels seus
companys, un debat on poder parlar de les seves propostes i opinions i unes eleccions
finals.

EN RESUM...

Fomentar la coneixença de les i els joves dels esplais del sector
Treballar l’esperit crític dels joves dels esplais
Desenvolupar l'anàlisi crític de l’entorn que envolta als joves 
Detectar les inquietuds i preocupacions dels joves dels esplais
Augmentar l’autonomia i capacitat de reflexió dels joves

OBJECTIUS

2

De 13 a 18 anys

EDAT DELS
INFANTS

Matí: Coneixença i Creació dels Grups Polítics
Tarda: Creació del Programa Electoral
Vespre: Debat Electoral
Matí: Dia d’Eleccions

Tot el cap de setmana (des del dissabte al matí, fins diumenge al migdia). A cada franja del
dia (matí, tarda, nit) hi ha pensada una petita activitat, però aquestes no ocupen tota una
franja sencera (menys a la nit). En total són 4 activitats, organitzades de la següent manera:

DURADA DE L'ACTIVITAT

Tant el nombre màxim com el mínim de participants són molt flexibles, al ser activitats que
es fan en grups. Si són poques participants podem fer els grups menys nombrosos (3-4
persones). Si es tracta d’una trobada de sector amb moltes participants podem augmentar
els joves de cada grup (5-6 persones). 
Haurem de tenir en compte que l’activitat del dissabte a la nit és conjunta, pel que el
nombre de joves és molt alt, haurem d’adaptar la dinàmica perquè sigui més fluida.

NÚMERO DE PARTICIPANTS



Què li falta al teu poble/barri?

Què t’agrada fer al cap de setmana? 

Si poguessis escollir què canviar del teu entorn què canviaries? 

DISSABTE AL MATÍ
(1H 30')

 
Comencem fent dues rotllanes concèntriques; una per dins i una per fora, cara a cara.  Cada persona
té a una altra davant seu, amb la qual tindrà dos minuts per presentar-se i respondre la següent
pregunta:
 

 
Una vegada passats els dos minuts les persones de dins la rotllana es desplacen cap a la seva dreta
fins a trobar-se a una altra persona davant seu. Les noves parelles tenen dos minuts per presentar-se i
respondre la mateixa pregunta. Ho fem un total de tres vegades. A la quarta vegada modifiquem la
pregunta, ara les joves hauran de presentar-se i respondre:
 

 
A partir de la setena persona tornem a modificar la pregunta per:
 

 
Una vegada ens hem presentat seguim amb una segona activitat de coneixença, amb la qual buscarem
coses en comú entre les i els joves. 
 
Per poder dur a terme aquesta activitat necessitarem que cada persona tingui: mig full de paper i un
retolador. Al llarg de tota l’activitat podem posar música tranquil·la de fons, ja que tot s’ha de fer
individualment sense parlar amb la resta de companys. Primer de tot cada persona haurà d’escriure
en el seu full una cosa del seu entorn que no li agrada gens (ja sigui amb els amics, la família, l’escola, el
barri, les estones on passa el seu temps lliure, societat, relació amb les persones adultes, etcètera).
Una vegada tothom ho tingui, es distribueixen els papers per la sala i totes les i els joves podran anar
llegint el que han posat els seus companys i escriure comentaris en el paper, en el cas que
comparteixin aquella opinió. Deixem 15 minuts perquè llegeixin i escriguin el que vulguin. Passat
aquest temps, recollim els papers i fem una posada en comú d’aquells que creiem que sigui rellevant o
hi hagi alguna cosa a dir o debatre. 
 
Retorn! Fem una fotografia de cada un dels paperes i farem arribar per correu electrònic
(organització@esplac.cat), Telegram de l’Esplaiada 2021, Instagram (@esplaiscatalans) o   a la
Coordinadora de Sector (per WhatsApp o correu electrònic), juntament amb les reflexions que hagin
pogut sortir a posteriori quan s’ha posat en comú.
 
 
 
Ara que ja ens coneixem una mica i hem començat a parlar de com és la realitat que ens envolta, el
que ens agrada fer al temps lliure, que voldríem canviar del nostre entorn, etcètera, és el moment de
posar-nos creatius!
 
Els informem que:
 
Ens trobem al poble de XXX (lloc on estem realitzant la trobada), on l’ambient últimament està més crispat
del normal. La població no està massa contenta amb algunes de les actituds i polítiques que està duent a
terme l’equip de govern actual. Ahir al vespre alguns dels veïns i veïnes van sortir al carrer i van anar davant
la porta de l’ajuntament a demanar la dimissió de les actuals responsables del desastre de gestió municipal…
Sorprenentment, aquest matí tot l’equip de govern ha convocat noves eleccions i després han dimitit,
dissolent els seus respectius partits polítics… 
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DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT



Salut
Cultura
Esports
Alimentació
Relacions
Oci
Habitatge
Seguretat
Educació
Urbanisme

Així doncs, ens trobem en la situació d’unes eleccions a la vista sense els partits que sempre s’han
presentat i governat, essent una oportunitat de canviar tot allò que no ens agrada i aportar noves
visions de la situació actual per poder millorar. 
Les eleccions se celebraran demà al matí. Així doncs, durant el dia d’avui es podran crear i presentar tots els
grups polítics que vulguin optar a governar XXX (nom de la població on es dugui a terme la trobada). A la nit
hi haurà el debat electoral, per poder presentar-se formalment i fer preguntes a la resta de grups polítics
sobre el seu programa electoral. 
 
Fem grups d’entre 3-6 persones (depenent del nombre total de joves que siguem a la trobada). Per fer
els grups podem portar-los pensats d’abans o fer-los allà al moment seguint un joc/dinàmica (a l’annex
del dossier en podeu trobar tres exemples diferents de com fer grups de forma original).
A cada grup els hi entreguem una cartolina amb material de dibuix. Tenen mitja hora per pensar i
dibuixar a la cartolina el seu nom del partit polític, el seu logo i eslògan. A la cartolina ho han de
dibuixar a la zona superior, deixant espai per després acabar de completar la descripció del seu partit.
Una vegada hagin acabat la cartolina, s’haurà acabat l’activitat del matí.
 

DISSABTE A LA TARDA
(1H 15')

 
En aquest espai l’objectiu és crear el programa electoral dels partits polítics que hem creat al matí. Per
poder-ho fer entreguem a cada grup una caixa amb material bàsic i una plantilla guia que els pot
ajudar en la construcció del seu programa. Els ítems són els següents:
 

 
Aquests ítems són una ajuda, no els han de seguir obligatòriament. Si es creu, es poden modificar i fer
una nova proposta amb una petita explicació de cadascun d’aquests. 
Una vegada tenen el seu programa pensat, han d’escriure un resum d’aquest a l’espai que han deixat
lliure de la seva cartolina. Han de pensar que això serà la seva primera presentació a la resta de grups,
pel que ha de ser visual i clar.  Busquem un espai visible en alguna paret on totes les joves tinguin
accés, i a mesura que vagin acabant, poden anar penjant allà la seva cartolina. 
 
Retorn! A cada cartolina i programa electoral li farem una fotografia i farem arribar per correu
electrònic (organització@esplac.cat), Telegram de l’Esplaiada 2021, Instagram (@esplaiscatalans) o  a la
Coordinadora de Sector (per WhatsApp o correu electrònic), juntament amb les reflexions que hagin
pogut sortir a posteriori quan s’ha posat en comú.
 
Finalment, se’ls comunica que aquesta nit hi ha el debat electoral entre els diferents grups! Així doncs,
tenen 30 minuts per preparar-se que voldran fer com a presentació i preparar-se per les possibles
preguntes que els podran fer la resta de grups durant el debat.
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DISSABTE A LA NIT
(2H)

 
Primera part
Tots els programes electorals dels diferents grups han estat penjats a una paret visible i accessible per
a tothom, de manera que els han anat poden llegir al llarg de la tarda i vespre. Ara els desenganxem
per fer aquesta activitat. Cada grup es posa còmode a una zona de la sala on ens trobem, de manera
que hi hagi distància entre els diferents grups, no es molestin i tinguin algun grup a la seva dreta i a la
seva esquerra. A cada grup se li dóna la seva cartolina, la qual hauran de fer arribar al grup que tinguin
a la seva dreta, un full i un boli. Una vegada tinguin una cartolina que no és la seva comencem! 
S’han de llegir atentament el programa electoral que tinguin i pensar tres preguntes que els hi volen
fer. Per cada cartolina donem 5 minuts. Passat el temps han de fer arribar la cartolina al grup que
tenen a la seva dreta, i fer el mateix amb la nova cartolina que els ha arribat. Així seguim fins que
tornin a tenir la seva cartolina. 
 
Retorn! Als paper on els grups han escrit les preguntes li farem una fotografia i farem arribar per
correu electrònic (organització@esplac.cat), Telegram de l’Esplaiada 2021, Instagram (@esplaiscatalans)
o  a la Coordinadora de Sector (per WhatsApp o correu electrònic), juntament amb les reflexions que
hagin pogut sortir a posteriori quan s’ha posat en comú.
 
Segona part
Necessitem un espai gran on capiguem totes les participants i hi hagi bona visibilitat, a poder ser amb
una tarima o zona que es trobi més elevada. Així doncs, tenim una zona que fa d’escenari i una altra on
estarà tot el públic. Cada grup polític se situa assegut en una zona “del públic”. Per ordre cada grup
surt a l’escenari a presentar-se amb el que han estat preparant a la tarda. Una vegada han acabat la
resta de grups els poden fer les preguntes que han preparat l’estona abans i el grup ha de respondre. 
Una vegada hagin passat tots els grups, una persona de cada grup haurà de sortir a dalt de l’escenari i
podran tenir el seu minut d’or. Això significa que cada persona que hagi sortit en representació del seu
grup tindrà un minut per dir el que vulgui, demanar el vot, aclarir dubtes, etcètera. Això sí, el minut
està cronometrat! Pel que una vegada el temps s’hagi esgotat, se’ls tallarà i no podran seguir parlant. A
partir d’aquell moment tornem a penjar les cartolines a la paret i comença la jornada de reflexió fins a
l’endemà que seran les eleccions.
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Retorn! Enviem tant les fotografies de la primera part i de la segona amb les cartolines de la
reflexió final per correu electrònic (organització@esplac.cat), Telegram de l’Esplaiada 2021,
Instagram (@esplaiscatalans) o   a la Coordinadora de Sector (per WhatsApp o correu
electrònic).
 

RETORN

Les monitores en aquest cas hauran de dinamitzar l’explicació de l’activitat així com fer les
fotografies reals un cop els infants hagin acabat les cartolines de cada una de les parts. Es
tracta de deixar espai perquè les reflexions de cada un dels espais debatuts surti totalment
dels infants, les monitores tan sols recullen els resultats escrits.

ROL DE LES MONITORES
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Cartolines
Retoladors 

Bolígrafs
Disfresses

Per tal de poder dur a terme aquest seguit d’activitats des d’Esplac us facilitem una caixa
amb gran part del material que es necessita. Aquesta caixa l’heu de demanar a la vostra CPS
o enviant un correu a organitzacio@esplac.cat
 
El material d’aquesta activitat que trobareu a dins la caixa és:

 
La quantitat de material dependrà del nombre de participants que hi ha hagi inscrites a la
trobada. 
 
Així doncs, des de l’esplai heu de dur vosaltres mateixos:

MATERIAL
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6.
RECOLLIDA
D'INFORMACIÓ  

Per Whatsapp o correu electrònic a la Coordinadora de Sector
Per Instagram a @esplaiscatalans
Per mail a organitzacio@esplac.cat
Pel Telegram de l’Esplaiada

COM ES DURÀ A TERME LA RECOLLIDA DE LA INFORMACIÓ?
 
Cada esplai pot recollir les respostes i conclusions de les activitats segons com l’han dut a terme i com
l’han adaptat. També cada activitat demana diferents respostes i per això la manera de recollir tota
aquesta informació és molt amplia i totalment oberta.
 
Les monitores poden fer un recull de vídeos o fotografies i enviar-les a Esplac, al projecte Infància-
Esplaiada. Com les enviem a Esplac? 
 

 
A l’apartat web del projecte d’Infància i Esplaiada es penjaran totes les novetats que vagin sortint, així com
les conclusions de cada fase del projecte i noves activitats.

DEL QUE ES RECULLI, QUÈ SE’N FARÀ?
 
A partir de les respostes de les activitats d’anàlisi de la realitat de l’entorn dels infants i joves dels esplais,
podem saber quines inquietuds i necessitats han sortit d’aquesta primera fase del projecte. Aquestes ens
serviran de guia per poder preparar les activitats de la segona fase, on aprofundirem i treballarem
aquests temes abans de passar a l’elecció de la temàtica final de l’Esplaiada.

https://www.esplac.cat/projectes/infancia-esplaiada/
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7.
ANNEXOS  

Ens enumerem fins al nombre total de grups que volem fer (1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4…) i després ens
agrupem per grups. També es pot fer amb animals (gos, gat, gallina, porc ...) i colors (vermell, lila,
grog,etc).

Fem els grupets amb les persones que tenim més properes

Si el grup és molt heterogeni, depenent de quina activitat estiguem fent, ens pots interessar fer els
grups per edats o per anys que portem a l’esplai, entre d’altres (els criteris dependran de les
característiques del grup i l’activitat que volem fer).

Fem grups a partir del joc dels paquets (limitant el nombre de persones mínimes i màximes de cada
grup). Podem demanar que s’agrupin per qualsevol criteri que ens sembli més adient! Podem fer vàries
rondes i que els grups finals siguin els de l’últim paquet. Si és una trobada del sector o del barri/poble
amb altres entitats de lleure podem demanar que s’agrupin amb persones que no coneixen. 

Cada persona es treu una de les seves sabates i es col·loquen totes al centre. Una persona voluntària
reparteix les sabates en pilonets. Hi haurà tanta pilonets i sabates en cadascun, depenent del nombre
de grups i persones en cadascun que vulguem. També es pot fer amb objectes personals. 

Baralla de cartes /boletes de colors

Les monitores pensen tants animals com grups volen fer. Els infants es col·loquen en rotllana i a cada
infant li diuen a l’orella un dels animals (exemple: gos, dofí, os, balena, mico, etc.) així fins que s’acaben
els animals i es torna a començar la llista. Els infants llavors s’han de tapar els ulls i fer el soroll de
l’animal. L’objectiu és que mitjançant el so totes les integrants del grup es trobin. 

COM FEM GRUPS PER LES ACTIVITATS DE L’ESPLAI?
 

 

 

 
Podem ser una mica més originals? Clar que sí!
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“Hola (nom del grup d’infants o de l’esplai) !!!
 
Sóc la  viatgera i porto un temps viatjant pels diferents planetes. El meu últim viatge ha estat pel Sistema Solar i
segons GPS el següent planeta és el vostre. Per no anar tan perduda necessito un favor, que m’expliqueu quines
són les tres coses més importants que hauria de saber, com funciona el planeta i les terrestres que hi viuen.
Espero que tot i enviar la carta amb el meu alfabet natal, l’hagueu pogut llegir.” 
 
 

Paraules al revés: 

Clau de línies i punts: 

Clau “Murcielago”: 

Xifratge:
 
Us presentem diverses opcions de xifrat del missatge de l’extraterrestre. Com que cada grup d’infants és
un món sentiu-vos lliures d’escollir el que creieu més adient pels vostres infants. Tot i això entenem que
poden ser infants molt petits i per tant proposem donar-los-hi l’esquema del xifratge des d’un bon inici.
 

Bàsicament es tracta de canviar l’ordre de les lletres de cada paraula i posar-les a la inversa. Per exemple:
HOLA VINC D’UN ALTRE PLANETA seria “ALOH CNIV UND ERTLA ATENALP”.
 
 

Per aquest xifratge la qüestió és tenir al cap aquest esquema.
 
 
 
 
 
 
 
A partir d’aquí es van col·locant les lletres formant les paraules. Per exemple: aquí posa “Missatge Secret”.
 
 
 
 

Es tracta bàsicament de substituir les lletres de la paraula murcielago per els número, d’aquesta manera 
 
 
 
 
 
La resta de lletres s’escriuen igual, però la M, U, R, C, I, E, L, A, G, O es canviaran per els números de la
taula. Exemple: “HOLA VINC D’UN ALTRE PLANETA” seria “H967 V4N3 D1N 76T25 P67N5T7”.
 
 
 
 
 
 
 

Dossier d'activitats per a l'anàlisi de la realitat

MATERIAL ACTIVITAT 1 DISSABTES



MATERIAL ACTIVITAT 1 DISSABTES

Símbols per lletres: 
Per aquest xifratge s’ha de mirar aquest esquema:
 

A  B  C  D  E   F  G    H  I    J    K   L   M  N  O  P  Q  R  S   T   U    V   W    X    Y   Z
⬜ ◿ ⚪ ◡ ◁ ┾  ◳   ┋━   ⬛  ⬯ ⬟  ⬠  ◠￤ ◶  ◐ ⬖  ⬒  ►   ◸   ▚   ┍   ╍  ⬤
 
A partir d’aquí es van col·locant les lletres formant paraules. Per exemple: aquí posa “Missatge secret”.
 

               ⬟┋ ⬖ ⬖⬜⬒◳   ⬖◁⚪◐◁⬒ , 
 
Proposta xifratge 1:
 
ALOH ___________________!!
CÓS AL AREGTAIV I ATROP NU SPMET TNAJTAIV SLEP STNEREFID SETENALP. LE UEM MITLÚ
EGTAIV AH TATSE LEP AMETSIS RALOS I SNOGES SPG LE TNEÜGES ATENALP SÉ LE ERTSOV. REP ON
RANA NAT ADUDREP OTISSECEN NU ROVAF, UEQ UEUQILPXE’M ESNIUQ NÓS SEL SERT SESOC
SÉM STNATROPMI UEQ AIRUAH ED REBAS, MOC ANOICNUF LE ATENALP I SEL SERTSERRET UEQ IH
NEUIV. OREPSE UEQ TOT I RAIVNE AL ATRAC BMA LE UEM TEBAFLA LATAN, UEUGAH’L TUGOP
RIGELL.
 
 
Proposta xifratge 2:
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MATERIAL ACTIVITAT 1 DISSABTES

Proposta xifratge 3:
 
H967 ______________!!
SO3 67 V47T8527 4 P92T9 1N T50PS V47TJ7NT P56S D4F52NTS P67NT5S. 56 051 16T40 V47T85 H7
5ST7T P56 S4ST507 S9672 4 S589NS 56 051 8PS 56 S5815NT P67N5T7 5S 56 V9ST25. P52 N9 7N72
T7N P52D1D7 N535SS4T9 1N F7V92, Q15 0’5XP64Q151 Q14N5S S9N 65S T25S 39S5S 05S
40P92T7NTS Q15 H71247 D5 S7B52, 390 F1N349N7 56 P67N5T7 4 65S T5225S Q15 H4 V415N.
5SP5529 Q15 T9T 4 5NV472 67 372T7 70B 56 051 76F7B5T N7T76, 6’H78151 P981T 665842.
 
 
CARTA 2:
 
“Hola (nom del grup d’infants o de l’esplai)!
 
Sóc la viatgera i porto un temps viatjant pels diferents planetes. El meu últim viatge ha estat pel Sistema Solar i
segons el GPS el següent planeta és el vostre. Per no anar tant perduda necessito un favor. Em podreu explicar
quines són les coses més importants que hauria de saber sobre com funciona el planeta. Per exemple si hi ha
vida, com hi viuen, quines normes es segueixen, etc. Espero que tot i enviar la carta amb el meu alfabet natal, la
pogueu llegir. Moltes gràcies!”
 
 

Proposta xifratge 1:



Proposta xifratge 2:
 
“ ◠ ⬜                       ,
⬖◠⚪    ⬯⬜    ◸┋⬜⬒◳◁◐⬜    ┋  ￤◠◐⬒◠   ►⬠    ⬒◁⬟￤⬖    ◸┋⬜⬒━⬜⬠⬒    ￤◁⬯⬖   
 ◡┋┾◁◐◁⬠⬒⬖   ￤⬯⬜⬠◁⬒◁⬖.   ◁⬯   ⬟◁►   ►⬯⬒┋⬟    ◸┋⬜⬒◳◁   ⬜   ◁⬖⬒⬜⬒   ￤◁⬯  
 ⬖┋⬖⬒◁⬟⬜   ⬖◠⬯⬜◐  ┋  ⬖◁◳◠⬠⬖   ◁⬯    ◳￤⬖    ◁⬯    ⬖◁◳►◁⬠⬒             ￤⬯⬜⬠◁⬒⬜    ◁⬖   
 ◁⬯    ◸◠⬖⬒◐◁.    ￤◁◐    ⬠◠    ⬜⬠⬜◐     ⬒⬜⬠⬒    ￤◁◐◡►◡⬜    ⬠◁⚪◁⬖┋⬒◠   ►⬠    ┾⬜

◸◠◐.     ◁⬟    ￤◠◡◐◁►    ◁┍￤⬯┋⚪⬜◐
◶► ┋⬠ ◁ ⬖     ⬖◠⬠    ⬯◁⬖    ⚪◠⬖◁⬖     ⬟◁⬖      ┋⬟￤◠◐⬒⬜⬠⬒⬖    ◶►◁     ⬜►◐┋⬜    ◡◁  
 ⬖⬜◿◁◐    ⬖◠◿◐◁    ⚪◠⬟    ┾►⬠⚪┋◠⬠⬜    ◁⬯   ￤⬯⬜⬠◁⬒⬜.    ￤◁◐    ◁┍◁⬟￤⬯◁    ⬖┋   
 ┋    ⬜

◸┋◡⬜,    ⚪◠⬟    ┋     ◸┋►◁⬠,    ◶►┋⬠◁⬖               ⬠ ◠◐⬟◁◐   ⬖◁     ⬖◁◳►◁┋┍ ◁⬠,   
 ◁⬒⚪.               ◁⬖￤◁◐◠    ◶►◁    ⬒◠⬒    ┋   ◁⬠◸┋⬜◐    ⬯⬜    ⚪⬜◐⬒⬜   ⬜⬟◿   ◁⬯    ⬟◁►   
 ⬜⬯┾⬜◿◁⬒     ⬠⬜⬒⬜⬯,     ⬯⬜    ￤◠◳►◁►     ⬯⬯◁◳┋◐. 
⬟◠⬯⬒◁⬖      ◳◐⬜⚪┋◁⬖!”
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MATERIAL ACTIVITAT 3 D'EXCURSIÓ

Quins papers creieu que teniu les persones joves com vosaltres en la presa de decisions en temes que
us afecten en primera persona com és l’educació (n’hi ha molts més, però en aquesta primera
pregunta ens centrem en educació)? Creieu que se us té en compte? Què en penseu? (Quan diem
educació, no només ens referim a l’escola i institut, també parlem de la família, l’esplai i la societat en
general)

Quins altres temes us afecten personalment i creieu que no se us té en compte? Per què creieu que és
això? Hi ha algun tema en el què sí que creieu que la vostra opinió es tingui en compte i tingueu espai
per fer aportacions i prendre decisions rellevants?

De les ofertes d’oci que hi ha al vostre entorn, creieu que n’hi ha adreçades a la població jove com
vosaltres? Quines són? Creieu que són suficients? Què en penseu al respecte? 

Guió que ha de seguir la persona dinamitzadora:
 
És diumenge, un d’aquells diumenges que voleu aprofitar al màxim i no perdre ni un minut! Així doncs, us heu
despertat ben aviat per començar amb els vostres plans que fa tota la setmana organitzant. Us dutxeu i vestiu
per sortir de casa i agafar el transport públic, ja que a les deu del matí heu quedat amb la vostra primera cita
per fer un bon esmorzar de forquilla a un lloc que et van recomanar uns amics la setmana passada. Són les deu
en punt!! Us trobeu amb la vostra cita i esmorzeu d’allò més bé! 
 
(En aquest moment s’haurien de trobar amb la persona amb la qual s’havien citat a aquesta hora.) 
 
Cap al final de l’esmorzar deixeu de comentar la pluja torrencial que ha caigut aquesta nit i us poseu a parlar de
les declaracions de la nova consellera d’Educació que va fer divendres a la tarda. La pregunta que us feu i heu de
comentar i respondre ara en els pròxims 5 minuts és:
 

 
L’esmorzar ha anat molt bé! Fins i tot  se t’ha allargat una mica més del compte, són ja les onze i mitja i a les
dotze has d’anar al centre que has quedat amb la teva segona cita per anar a una exposició sobre el cultiu de
les pomes a l’Imperi Romà. Arribes just a les dotze del migdia i allà et trobes amb la persona amb qui t’havies
citat. 
 

 
Us poseu al dia i entreu a veure l’exposició. Sortiu una hora més tard una mica decebuts.... no és el que
esparàveu… Comenteu per sobre allò que no us ha agradat i decidiu canviar de tema de conversa. La pregunta
que us feu i heu de comentar i respondre ara en els pròxims 5 minuts és:
 

 
Us acomiadeu de la vostra cita i aneu directe al restaurant de sota de casa, on heu quedat amb la vostra
pròxima cita per dinar plegades. Fa unes setmanes que van canviar tota la carta del restaurant i teniu moltes
ganes d’anar a veure les novetats! Són les dues del migdia i us trobeu amb la persona citada just davant del
restaurant. 
 
(En aquest moment s’haurien de trobar amb la persona amb la qual s’havien citat a aquesta hora.) 
 
Entreu al restaurant i seieu a la taula que teniu reservada (la del costat de la finestra, ja que és la vostra
preferida). Demaneu tots els plats nous de la carta i sortiu rodolant de la quantitat de menjar que heu ingerit…
Tot estava molt bo i no heu pogut estar d’acabar-vos-ho tot! Sortiu del restaurant i decidiu anar a fer una volta
per fer baixar el menjar… Caminat pel barri us pregunteu i heu de respondre ara en els pròxims 5 minuts és:
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Quan quedeu amb els vostres amics i amigues per fer alguna cosa, què feu i on aneu? De què depèn el
vostre plan? D’altra banda, creieu que teniu prou espai de trobada al vostre abast? 

La informació de la qual disposa la població en general creieu que està adreçada a totes les persones?
Creieu que la població jove teniu el mateix accés a la informació que la resta de la població? Si creieu
que hi ha diferències, comenteu quines i el perquè d’aquestes. 

Quina és la imatge que es veu de l’adolescència i la joventut per la resta la població? Què en penseu
d’aquesta imatge: es correspon amb la realitat, o no? Què en penseu que us vegin d’aquesta manera? 

Quin és el rol que creieu que teniu a casa? A l’institut? A l’esplai? A la població? Són les nou i mitja de la
nit… s’ha fet molt tard i decidiu anar cap a cas. 

 
Us acomiadeu i aneu directes a cap a casa amb qui heu quedat a les quatre de la tarda amb la vostra següent
cita per prendre un te amb pastes que us va portar la setmana passada la vostra tieta-àvia d’Anglaterra. Són les
quatre i us trobeu amb la vostra cita a la porta de casa. Pugeu i poseu a bullir aigua pel tè. Mentre espereu que
es faci el tè us pregunteu i heu de respondre en els pròxims 5 minuts: 
 

 
Han passat els cinc minuts i l’aigua ja fa estona que bull! Preneu el te amb les pastes tot comentant el que heu
fet aquell cap de setmana. A les cinc i quart marxeu de casa i us separeu, ja que a les sis has quedat amb la teva
següent cita per anar al cinema a veure l’última estrena de la cartellera. Són les sis i et trobes amb la teva cita a
la cua per comprar les entrades. Entreu ràpidament a la sala, ja que les butaques no són numerades i voleu
aconseguir un bon lloc per veure-hi i escoltar bé la pel·lícula. Encara queden quinze minuts perquè comenci la
pel·lícula. Així doncs, aprofiteu per posar-vos al dia i respondre en els pròxims cinc minuts la següent pregunta:
 

 
La pel·lícula us ha entusiasmat! Heu quedat la setmana que ve a la mateixa hora per tornar-la a veure… Us
acomiadeu i vas ràpidament al cafè-restaurant del costat del cinema amb qui has quedat d’aquí a cinc minuts
amb la teva última cita per sopar. Són les vuit i us trobeu a la taula de la terrassa del local. Demaneu quatre
coses per sopar, cap del dos teniu massa gana…, ja que heu menjat bastant al llarg del dia… Mentre us preparen
el que heu demanat responeu en cinc minuts la següent pregunta: 
 

 
Us acomiadeu i cadascú marxa per un camí diferent cap a casa seva. Arribes a casa molt cansada i vas directa
a dormir després de rentar-te les dents! Ha sigut un dia d’allò més complet!
 


