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Guia d’activitats
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Coneixem els personatges

Indicacions per als i les caps

Cau rere cau transformem el món a través de petites accions i la inversió que fem del nostre
temps en aquests petits gestos és la clau per millorar el món. Per aquesta raó l’eix d’animació
de la Jamborinada serà la inversió positiva del temps.
Cada unitat de l’agrupament té assignat un personatge que l’acompanyarà al llarg del curs i
l’introduirà a la Jamborinada. Aquest personatge rep un missatge del Jambo, un explorador
espacial que ha detectat que s’acaba el temps que invertim en accions per transformar el
món. Per aturar aquest estrany fenomen, cada personatge ha de reunir a milers de persones
durant la Jamborinada.
En aquesta primera tramesa d’activitats, trobareu les dinàmiques prèvies per a treballar amb
les vostres unitats per tal de presentar el personatge de la Jamborinada, explicar l’encàrrec
que ha rebut del Jambo i proposar un seguit d’activitats per realitzar en el si dels agrupaments.
Abans de conèixer els personatges, cada unitat de l’agrupament ha de visualitzar el vídeo
adjunt on es veu com el Jambo contacta amb els personatges de la Jamborinada. Tot seguit
ja es pot introduir cada personatge a través de la lectura de la seva carta de presentació i
desenvolupar les activitats.
El personatge que coneixeran els Castors i Llúdrigues és el Martí, un nen de 7 anys. El
Martí viu en un poble de camp. Li encanta la natura, les plantes i els animals. És important
saber que té una mascota, un conill de peluix que s’anomena Bru. A través d’aquest nen, els
Castors i Llúdrigues treballaran la natura i la voluntat de cuidar l’entorn proper, alhora que
aprofundiran en la responsabilitat que té cadascú en aquesta fita compartida. Les activitats de
les trameses prèvies a la Jamborinada pretenen introduir els infants en la coneixença d’aquest
personatge i despertar el seu interès pels temes pels quals es preocupa el Martí.
Escalfem motors per la gran trobada!
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Aquesta activitat consisteix a visionar el vídeo en el qual el Jambo
contacta amb cada un dels personatges. Després de fer-ho, es
presentarà el personatge a través de la carta que envia a la unitat de
Castors i Llúdrigues. Podeu fer-ho com vulgueu: representar-ho, llegirho amb gràcia, etc. Cal posar l’emoció en el fet que estan rebent un
encàrrec molt important. Les activitats es derivaran d’aquesta carta, tot i
que es troben explicades amb més detall a les fitxes per facilitar la tasca
als i les caps.

La segona de les activitats consisteix a fer fotografies de les unitats i
dels fulards de cada agrupament per enviar-les a el Martí i facilitar que ell
conegui als Castors i Llúdrigues.

:
t
a
it
iv
t
c
a
a
n
o
Seg

s
o
n
m
e
u
g
e
n
o
C

Es demana enviar a cill@jamborinada.cat una fotografia de grup, amb
l’excusa que d’aquesta manera el Martí podrà saber amb quants Castors
i Llúdrigues compta per la missió, i una fotografia del fulard situat en un
entorn natural proper i que sigui significatiu per la unitat. Quan les envieu,
indiqueu en quin indret us feu les fotografies.
*Alerta amb els infants dels quals no en tinguem els drets d’imatge, aquests no podran
aparèixer a les fotografies.

Tercera activitat:

Mural per
preservar la
natura

Finalment, proposem l’elaboració d’un mural que reculli cinc accions
que es poden dur a terme per preservar i cuidar l’entorn natural. Un cop
confeccionat, es pot penjar a una paret de l’agrupament.
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Activitats
Activitat 1

Coneixem
el Martí

En aquesta activitat es presentarà el
personatge que acompanyarà als Castors i
Llúdrigues durant la Jamborinada i al llarg del
curs. L’objectiu és crear expectatives sobre
la Jamborinada, conèixer el Martí i saber de
l’existència del Jambo.

Desenvolupament
Indicacions
Temps: 30 minuts.
Material:
Conversa entre el Martí i el Bru (Annex 1)
Carta del Martí (Annex 2)
Ordinador o mòbil amb
connexió a Internet

1. Mireu el vídeo del Jambo contactant amb els
personatges de la Jamborinada. El trobareu en aquest
enllaç: https://youtu.be/j8eQzrmQ4_k
2. Llegiu o interpreteu la conversa que mantenen el
Martí i el seu conill Bru (Annex 1).
3. Llegiu o interpreteu la carta que reben els Castors i
Llúdrigues (Annex 2).
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Activitat 2
Coneguem-nos

Aquesta activitat permetrà identificar espais
naturals propers que siguin significatius per
la unitat.

Desenvolupament
Indicacions
Temps: 30 minuts.
Material:
Càmera de fotos
Ordinador amb connexió a Internet

1. Feu una fotografia de grup amb el pretext que el Martí
necessita saber amb quantes persones comptarà per
la Jamborinada. La fotografia ha de ser en un entorn
natural significatiu per la unitat, d’aquesta manera es
treballarà la natura.
2. Feu una fotografia al vostre fulard. És important que
es pugui identificar el fons i el ribet.
3. Envieu les dues fotografies cill@jamborinada.cat.
Teniu temps fins el 12 de desembre.
4. Opcional: Si hi ha alguna unitat que ho troba
convenient i interessant, pot animar als infants a fer la
seva pròpia mascota -si no és que ja en teniu una- per
tal de fer-se la foto amb ella de la mateixa manera que
el Martí parla amb el seu conill de peluix Bru. Si feu
la vostra mascota a l’hora d’enviar les fotografies ens
heu d’indicar el seu nom.
* Heu de parar atenció amb els infants dels quals no tenim els
drets d’imatge. No poden aparèixer a la foto.
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Activitat 3

Mural per
preservar la natura

Aquesta activitat permetrà treballar el
compromís amb la preservació de l’entorn
natural.

Desenvolupament
Indicacions
Temps: Un dissabte al cau.
Material:
Material per fer un mural: paper, tisores,
llapis, colors, pintures, retoladors, pega, etc.

1. Heu de pensar cinc coses que podeu fer per
contribuir a preservar l’entorn natural i tenir cura de
la natura. Feu una pluja d’idees i seleccioneu-ne cinc
que considereu viables d’assolir.
2. Feu un mural amb aquestes cinc idees d’accions
que podeu dur a terme per contribuir a la preservació
de l’entorn natural de manera que pugueu penjar el
mural al cau per tenir presents els compromisos.

Annexos

Annex 1

Hola Bru!

Saps què m’ha passat aquesta tarda? Ha estat increïble! Com
de costum, estava tranquil·lament jugant al bosc vora el riu,
buscant animalons, i, de sobte, ha aparegut una llúdriga! Jo
m’he quedat quiet per no espantar-la i veure si s’apropava…
De cop la llúdriga ha vingut directament cap a mi i m’ha
començat a parlar! T ’ho prometo! M’ha dit alguna cosa com:
“L’explorador espacial Jambo necessita la teva ajuda. Ha
descobert un efecte que ha destruït el temps d’alguns planetes
i ara està a punt d’arribar a la Terra. Per evitar que el temps
del nostre planeta s’acabi, necessita la teva ajuda i la de tota
la gent que puguis reunir i portar a Tàrrega els dies 29 i 30
d’abril de 2017, a la Jamborinada. És molt important, ja que
no tenim gaire temps. Jo només sóc una missatgera. Aviat
rebràs més notícies seves.”

Annex 1

M’he quedat bocabadat i no he pogut ni respondre. Quan
m’he recuperat de la sorpresa he intentat preguntar-li qui
era, però ja havia girat cua i enfilava riu amunt. Sí, ja sé que
els animals no parlen, Bru! És per això que encara no em puc
creure el que ha passat.
És veritat que el món cada vegada està pitjor: boscos plens de
brossa, humans tancant els animals en gàbies i lluint-los al
zoo com si estiguessin en una fira, ciutats molt contaminades
i plenes de cotxes i camions… Cada vegada és més difícil sortir
a jugar a algun lloc on gaudir de la natura i trobar arbres i
animals.
I què hi podem fer nosaltres? A qui podríem demanar ajuda?
Ja ho sé que a casa no em creuran…
He pensat en enviar aquesta carta a tota la gent que estimi la
natura com jo, a veure si així aconseguim prou persones per
poder ajudar al Jambo…

Annex 2
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Tàrrega, 29 i 30 d'abril de 2017

www.jamborinada.cat
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