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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 Pioners i Caravel·les és la Mariona, una noia de 16
anys. Tot seguit trobareu unes activitats prèvies per a treballar amb el vostre grup de Pioners
i Caravel·les. Les activitats proposades giren entorn de les desigualtats, amb la idea d’encetar
un debat i estan relacionades amb la plataforma Facebook, a través d’una pàgina oberta. Us
demanem que en feu un ús responsable i conscient.
Escalfem motors per la gran trobada!
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En primer lloc, presentem la Mariona, el personatge que acompanyarà a
l’unitat de PiC al llarg d’aquests mesos de preparació per la Jamborinada.
Us proposem que obriu el link amb el seu perfil de facebook (https://
www.facebook.com/Marionapic-197068374042788/?fref=ts) i llegiu la
seva biografia a la unitat de Pioners i Caravel·les.
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at:
Segona activit

Parlem de
desigualtats

Tercera activitat:

Confecció de la
pancarta i foto

En segon lloc, proposem una activitat de debat entorn de les desigualtats.
Per a fer-ho, llegiu els textos i mireu les fotos que la Mariona ha compartit
al Facebook i seguiu les preguntes que es plantegen.

Finalment, us proposem que participeu a l’exposició virtual de fotografies
que vol fer la Mariona. Per a fer-ho, trieu un lema potent i feu una pancarta
amb el lema. Pengeu aquesta pancarta en algun lloc representatiu del
vostre municipi i compartiu la foto al mur de Facebook de la Mariona!

Coneixem
els personatges

Activitats
Activitat 1

Coneixem
la Mariona

En aquesta activitat es presentarà el
personatge que acompanyarà als Pioners i
Caravel·les durant la Jamborinada i al llarg
del curs.

Desenvolupament
1. Mireu el vídeo del Jambo contactant amb els
personatges de la Jamborinada. El trobareu en aquest
enllaç: https://youtu.be/j8eQzrmQ4_k

Indicacions
Temps: 15 minuts.
Material:
Publicacions de Facebook de la Mariona
(Annex 1)
Ordinador o mòbils
amb connexió a Internet

2. Entreu al perfil de Facebook de la Mariona i llegiu
el post on es presenta (Annex 1).
https://www.facebook.com/Marionapic197068374042788/?fref=ts
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Activitat 2
Parlem de
desigualtats
Proposem una activitat de debat entorn de
les desigualtats. Per a fer-ho, llegiu els textos
i mireu les fotos que la Mariona ha compartit
al Facebook i seguiu les preguntes que es
plantegen. Podeu aprofundir en la temàtica
comentant els documents de l’Annex 2.

Desenvolupament
Primera part: Representació teatral
1. Llegiu les publicacions i mireu els vídeos del
Facebook de la Mariona (Annex 2).
2. Talleu petits papers, tants com membres de la
unitat, i escriviu-hi al damunt una causa de desigualtat
a partir de les aportacions de la unitat.
3. Formeu petits grups dins la unitat i repartiu els
papers que s’han escrit.

Indicacions
Temps: Un dissabte al cau.
Material:
Documents per treballar les
desigualtats (Annex 2)
Ordinador o mòbils
amb connexió a Internet.
Paper
Llapis o bolígrafs
Tisores

4. Cada grup ha de preparar una petita obra de teatre
i representar-la a la resta de la unitat.
Segona part: Taula rodona
Genereu un debat per parlar sobre les causes de
desigualtat del vostre entorn:
- Quines són més greus?
- Compartiu casos propers.
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Activitat 3
Confecció de
pancarta i foto

Us proposem que participeu a l’exposició
virtual de fotografies que vol fer la Mariona.
Per a fer-ho, trieu un lema potent i feu una
pancarta amb el lema. Pengeu aquesta
pancarta en algun lloc representatiu del
vostre municipi i compartiu la foto al mur de
Facebook de la Mariona!

Indicacions
Temps: Un dissabte al cau o més.
Material:
Annex 3
Llençol o tela
Paper o cartró
Pintures, retoladors o material
per fer un collage
Ordinador o mòbils
amb connexió a Internet

Desenvolupament
1. Llegiu la publicació que ha compartit la Mariona al
seu mur de Facebook sobre l’exposició de pancartes
reivindicatives que organitza (Annex 3).
2. Tota la unitat de Pioners i Caravel·les ha de participar
a l’activitat. Si s’escau, us podeu dividir en grups i
confeccionar més d’una pancarta.
3. Penseu un lema, frase o idea que reivindiqui
alguna temàtica de desigualtat social. Alguna frase
que desperti o remogui la consciència d’aquell qui
la llegeixi. Aquesta frase es pot trobar després del
debat realitzat en l’Activitat 2 o pot ser una activitat
independent al debat. Un cop escollida la frase,
s’escriurà en format pancarta per poder ser llegida al
carrer.
4. Pengeu una fotografia de la pancarta al mur de
de Facebook de la Mariona per participar a la seva
exposició.

Annexos

Annex 1

Mariona.pic
Fa 5 minuts
Ostres! Estic al·lucinant! Avui estava revisant i editant les imatges sobre la guerra a Síria, com a mi m’agrada,
quan he rebut un missatge d’un tal Jambo a l’ordinador...
Em parla d’un fenomen estrany que s’està propagant per l’univers… Es veu que en galàxies llunyanes, el
temps que dediquem a fer accions positives s’està acabant i aquesta amenaça està arribant al planeta Terra…
ACABANT! Com es pot acabar el temps?
No en tinc ni idea! Però el Jambo aquest em diu que està intentant descobrir què està passant… i que
mentrestant busqui un bon equip de persones per fer front a aquesta amenaça. Hauré de reunir tota aquesta
gent el 29 i 30 d’abril del 2017 a Tàrrega, a la Jamborinada!
Així que faig una gran crida! Necessito que durant tot aquest temps estigueu atents i atentes, anireu rebent
informació sobre els passos que ens caldrà seguir per tal de poder estar a punt el cap de setmana de la
Jamborinada.
Com ho veieu? Sembla una peli de ciència ficció, oi?
Feu córrer la veu! Us mantindré al corrent!
Una abraçada!

M’agrada

Comenta

Comparteix

Annex 2

Documents sobre les desigualtats

Mariona.pic
Fa 12 minuts
Desproporcions mundials!! Una manera ben diferent de veure el món!
http://www.viewsoftheworld.net/?p=4834

M’agrada

Comenta

Comparteix

Mariona.pic
Fa 1 dia
Doncs això, com un as en la baralla, hem de sortir d’aquesta gàbia!
https://www.youtube.com/watch?v=0l10OvFwEik

M’agrada

Comenta

Comparteix

Annex 2

Documents sobre les desigualtats

Mariona.pic
Fa 15 dies
Molt real

M’agrada

Comenta

Comparteix

Annex 2

Documents sobre les desigualtats

Mariona.pic
02 d’octubre
Tindrem igualtat quan fer el mateix signifiqui el mateix!

M’agrada

Comenta

Comparteix

Annex 2

Documents sobre les desigualtats

Mariona.pic
27 d’octubre de 2016
Us heu preguntat mai per l’origen de les diferències de gènere?
Link sobre l’origen de diferències de gènere:
http://individu-societat.net/node/14

M’agrada

Comenta

Comparteix

Mariona.pic
04 d’octubre de 2016
Ens sobren motius per reivindicar els nostres drets! Busqueu per la xarxa, hi ha molta informació per fer-nos
reflexionar i actuar!

Equitat

Igualtat

M’agrada

Comenta

Comparteix

Annex 2

Documents sobre les desigualtats

Mariona.pic
03 de setembre de 2016
Molt per descobrir i MOLT PER FER!! Seguiu informant-vos i actueu!

M’agrada

Comenta

Comparteix

Annex 2

Documents sobre les desigualtats

Mariona.pic
17 de setembre de 2016
L’educació és fonamental per a què. els joves ens puguem desenvolupar i seguir el nostre camí! Per Internet
trobareu molta més informació!

M’agrada

Comenta

Comparteix

Annex 3

Mariona.pic
Fa 2 dies
Amb la intenció de remoure consciències sobre la desigualtat, em proposo recollir imatges de cartells i/o
pancartes reivindicatives d’arreu del territori. Un cop hagueu finalitzat la confecció de la pancarta, us convido a
penjar-la en algun lloc visible del vostre municipi. Aneu en compte de no obstruir la via pública ni d’envair cap
propietat privada. Serà un objecte que haureu penjat vosaltres al carrer i que caldrà retirar al cap d’uns dies,
quan es percebi que ja ha fet el seu servei. Quan la pancarta estigui penjada, envieu-me’n una foto, ja que vull
omplir la meva “EXPOSICIÓ DE PANCARTES REIVINDICATIVES” d’idees originals escampades pel territori!

M’agrada

Comenta

Comparteix

la f orç a p e r mo u r e el mó n

Tàrrega, 29 i 30 d'abril de 2017

www.jamborinada.cat
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