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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 Ràngers i Noies Guia és el Kotake, un noi de 13 anys que fa
poc que ha arribat a Catalunya. Si ser adolescent ja no és fàcil, per a ell, que acaba d’arribar
i tot li és nou, ho és encara menys. Li costa relacionar-se amb normalitat i ha trobat un refugi
al seu Canal de Youtube. Com a youtuber, en Kotake se sent còmode explicant les seves
intimitats als seus “Kotakis”, que és com anomena als seus seguidors.
A través del Kotake, els Ràngers i Noies Guia treballaran la resolució de conflictes, la
multiculturalitat, l’autoestima i aprendran a valorar la diferència sense jutjar-la. A cada
tramesa que rebreu se us proposaran tres activitats per anar treballant aquests temes. Alguns
dels continguts d’aquestes trameses estan relacionats amb un Canal de Youtube. Us demanem
que en feu un ús responsable i conscient.
Escalfem motors per la gran trobada!
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Migrants
i residents

Tercera activitat:

Treballem
l’autoestima

D’entrada us presentem el Kotake, que és el personatge que guiarà la
branca de Ràngers i Noies Guia fins a la Jamborinada. El Kotake és un
adolescent youtuber i es posarà en contacte amb els Ràngers i les Noies
Guia a través dels seus vídeos en les pròximes trameses. En aquesta
ocasió ho farà a través d’una carta. En Kotake té el seu Canal de Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UCvngLQC_vlrRf8kJP2ktVIQ).

“Migrants i residents” és un Role Playing (joc de rol) per treballar el
conflicte de les migracions. Es faran dos bàndols i l’objectiu serà que el
bàndol dels migrants aconsegueixi arribar al país de l’altre. Evidentment,
no ho tindran fàcil, ja que es trobaran sense papers ni diners i amb les
dificultats que comporta creuar la frontera. A continuació, es farà un debat
on els nens i nenes hauran d’explicar com s’han sentit, quins problemes
s’han trobat i què farien per solucionar-ho.

La tercera activitat que es proposa en aquesta tramesa pretén parlar
de la importància de l’autoestima. L’adolescència és molt complexa en
aquest aspecte, i també ho és pel Kotake, que ens confessa algunes de
les seves pors ara que comença una vida nova en un lloc nou.
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Activitats
Activitat 1

Coneixem
el Kotake

En aquesta activitat es presentarà el
personatge que acompanyarà als Ràngers i
Noies Guia 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: 30 minuts.
Material:
Carta del Kotake (Annex 1)
Ordinador o mòbils
amb connexió a Internet
Material per dissenyar un cartell
paper o cartró, llapis, colors, bolígrafs, etc.

2. Llegiu el missatge que el Kotake envia als Ràngers
i Noies Guia, dirigint-se a ells com a Kotakis, el nom
que reben els seus seguidors de Youtube (Annex 1).
3. El Kotake necessita molta ajuda. Com haureu
llegit a la carta, necessita difondre la seva festa, que
tindrà lloc a Tàrrega el dissabte 29 d’abril de 2017 a
la nit. Tot esdeveniment d’aquestes característiques
necessita un cartell. Imagineu com creieu que hauria
de ser aquesta festa i dibuixeu-ne un cartell. Envieunos una fotografia amb la vostra proposta de cartell a
ring@jamborinada.cat.
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Activitat 2
Migrants
i residents

Amb aquesta activitat es treballarà els
moviments migratoris i la interculturalitat,
es conscienciarà sobre el conflicte de les
persones refugiades i s’aprendrà a acceptar i
a estimar als altres.

Desenvolupament
Argument del joc

Indicacions
Temps: Un dissabte al cau.
Material:
Text Jo he somiat de Martin Luther
King (Annex 2)
Trossos de paper per simular la
documentació de les persones que facin
de migrants.

Les persones migrants han d’intentar creuar la frontera
per accedir al país de destí, podran passar si tenen
els papers, sinó hauran de trobar altres maneres per
creuar-la. Totes aquelles persones que aconsegueixin
entrar al país hauran d’espavilar-se per trobar feina,
aconseguir un certificat mèdic i un visat d’un temps
determinat.
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Activitats
Primera part

Segona part:

Aquesta primera activitat serà més dinàmica i
consistirà en un joc de rol en el qual la meitat de
membres de la unitat seran migrants que van a viure
a un altre país i l’altra meitat residents d’aquest país.

Aquesta segona part consistirà en fer un debat sobre
la immigració a partir del joc. Algunes preguntes que
podreu fer als infants són les següents:
- Com us heu sentit?

Migrants
Dins d’aquest col·lectiu hi haurà molta diversitat:
- Persones amb o sense papers.
- Rics i pobres.
- Infants, joves i adults.
Els motius de la immigració també seran diversos:
- Guerres.
- Pobresa.
- Manca d’oportunitats.

Residents
Dins d’aquest col·lectiu, hi haurà diferents rols:
- Policies que treballen a les duanes de la frontera
revisant qui té papers i qui no.

- Persones que estaran a favor dels migrants i que
defensaran la interculturalitat.

- Persones que seran reticents a acceptar els
nouvinguts.

- Veieu paral·lelismes amb la situació actual?
- Heu intentat arribar a algun acord entre
vosaltres?
- Què canviaríeu?
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Activitats

Desenvolupament

Activitat 3
Treballem
l’autoestima

Primera part
1. El Kotake envia un missatge als seus seguidors i els
explica com se sent a l’institut. L’heu de llegir a tot el
grup (Annex 3).
2. El Kotake es pregunta:

La idea d’aquesta activitat és que cadascun dels
Ràngers i de les Noies Guia indaguin una mica dins
seu, es confessin a ells mateixos les seves pors,
mirin d’entendre’n les raons i així comencin a buscar
solucions. Trobar-se a un mateix no és senzill i pot ser
que us necessitin més a prop que mai. Sobretot no
forceu cap situació.
No cal dir que podeu modificar les activitats com
vulgueu, sou vosaltres els qui coneixeu els vostres
Ràngers i Noies Guia i sabeu quins aspectes cal
treballar, quins cal reforçar i quins no són tan necessaris.

Indicacions
Temps: Un dissabte al cau o més.
Material:
Segona carta del Kotake (Annex 3)
Papers i/o cartolines
Llapis o bolígrafs
Capsa
Mirall

- Els meus amics d’on vivia abans
continuaran pensant en mi?
- Faré nous amics de veritat que m’acceptin?
- Els meus pares estaran contents amb mi?
- Estic lleig ara?
- Li agradaré mai a un/a noi/a?
- Trobaré allò que de gran em pugui agradar
o fer feliç?
Tots els canvis que ha patit el Kotake l’han remogut
per dins i se sent insegur en molts aspectes d’ell
mateix que abans mai no l’havien fet sentir malament.
Però el Kotake és un youtuber! El cap li explota davant
la quantitat d’idees que arriba a tenir.
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Activitats
Segona part:

Tercera part:

1. Primer de tot caldrà fer reflexionar als nois i noies
entorn els neguits que ens ha explicat el Kotake. Ens
sentim identificats amb ell? Tenim neguits semblants?
Després els farem plantejar-se, de manera individual i en
silenci, un neguit i/o problema que tinguin actualment.

1. Feu diferents grups dins la unitat.

2. Un cop l’hagin pensat, doneu-los un paper o
cartolina on hauran d’escriure, dibuixar o representar
la figura d’un millor amic, que pot ser inventat o real.
Casualment, el “millor amic” tindrà el mateix problema
que ells. La seva “missió” com a millors amics serà
ajudar-lo, ja sigui donant-li ànims, comprensió,
consells, etc.
3. Deixeu-los 15 minuts per dialogar amb ells mateixos.
4. Un cop acabat el temps, reuniu-los tots i pregunteu
si algú vol representar el diàleg davant dels altres. Pot
ser interessant el fet d’explicar el seu problema vist
des del punt de vista de l’amic.
Tots junts, feu-los reflexionar sobre l’autodiàleg:
- Com us heu sentit?
- Ha canviat gaire el problema vist des d’un altre
punt de vista? S’ha fet més gran o més petit?
- Us ha sigut més fàcil animar el vostre amic que
a vosaltres mateixos?
- Veieu els problemes d’una forma més positiva
quan no es tracta dels vostres?
- Sou més exigents amb vosaltres mateixos que
amb els altres?

2. Reuniu a tots els Ràngers i Noies Guies i ensenyeulos una capsa. Expliqueu-los que a dins hi ha el nom
o la fotografia de la persona que pot liderar el grup per
les seves qualitats o bé la persona amb més valors
positius d’entre ells. Expliqueu-los que per poder dur
a terme l’activitat és molt important que mirin dins la
capsa per saber qui és, però que no poden dir res un
cop l’han vist fins que tothom hagi passat a veure la
capsa.
3. Dins la capsa no hi haurà cap nom ni fotografia,
sinó que hi haurà un mirall, de manera que els nois i
noies veuran el seu reflex.
4. Un cop la capsa haurà passat per tots i totes i els i
les caps hagueu observant les seves reaccions, serà el
torn d’expressar en veu alta què creuen els RiNG que
els voleu transmetre. Segurament no s’imaginaven
que serien ells. Per què? No s’han valorat prou a ells
mateixos? No creien tenir aquelles qualitats o valors
que es demanaven?

Annexos

Annex 1

Yeah Kotakiiiis!
d’empassar les meves
Estic destrossat, enfonsat, m’hauré
paraules amb patates!
ig ficar la pota,
Recordeu el meu últim vídeo? Va
Kotakis! Com se’m va acudir?
vídeo jo estava
Per si us ho vau perdre, al meu últim
jar el món i us vaig
molt feliç, creia que em podia men
posant-me reptes:
proposar que deixéssiu comentaris pro
repte més sonat que
“Em comprometo a dur a terme el
superat i ara estic
em deixeu!”, vaig dir-vos, però m’heu
est comentari que
desesperat. El repte més sonat és aqu
Jambo:
proposa un seguidor que es fa dir

Annex 2

Jo he somiat
de Martin Luther King

Jo he somiat
que els homes, un dia, s’aixecaran i comprendran d’una vegada
que han estat fets per viure junts com a germans.
Jo he somiat aquest matí
que, un dia, cada negre d’aquest país,
cada home de color de qualsevol lloc del món,
serà jutjat per la seva vàlua personal
i no pel color de la seva pell,
i que tots els homes respectaran la dignitat de la persona humana.
Jo he somiat també
que, un dia, els ventres buits es podran omplir,
que la fraternitat serà quelcom més que uns mots al final de la pregària,
que serà el tema principal de l’ordre del dia dels governs.
Jo he somiat encara
que, un dia, la justícia brollarà com l’aigua
i l’honradesa com el gran torrent.
Jo he somiat també avui
que en totes les altes esferes de l’Estat i en tots els municipis
hi entraran els ciutadans elegits que ens faran justícia,
estimaran la pietat
i caminaran humilment pels camins de llur Déu.
Jo he somiat també
que, un dia, no hi haurà més guerra,
que els homes, de les espases en faran relles
i de les llances falçs,
que les nacions no s’aixecaran més l’una contra l’altra
i que deixaran de fer-se la guerra.

Annex 2

Jo he somiat també
que, un dia, jauran junts l’anyell i el lleó,
que els homes podran descansar sota la parra i la figuera,
i que ningú no tornarà a tenir mai més por.
Jo he somiat també avui
que s’alçaran les fondalades
i s’abaixaran les muntanyes i els turons,
i el terreny escabrós serà una vall,
que Déu es deixarà veure,
que tots els homes, aplegats, el veuran...
Jo he somiat també
que, gràcies a aquesta fe,
vencerem les temptacions de desesper
i encendrem una llum nova damunt de les tenebres del pessimisme.

Annex 3

Hola Kota
kiiiss!
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la vida? Q
uè tal la t
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El meu cor
es troba d
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rere el pas
uesta
sat.
Que sabeu
com podria
fer-ho? T
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Kotake.
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