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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 Truc és el Nil, un noi de 19 anys apassionat per les curses
de muntanya amb compromís social. Al Nil li agrada compartir pel seu canal d’Instagram
(@nilbatpow) totes les fotos dels paisatges que recórre, així com les seves inquietuds i accions
per transformar el món.
Escalfem motors per la gran trobada!
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Tercera activitat:
Xarxes Socials
i relacions
interpersonals

Quarta activitat:

Banc del
Temps

D’entrada us presentem el Nil, que és el personatge que guiarà la branca
de Truc fins a la Jamborinada. En Nil és un jove de 19 anys que es posa
en contacte amb els Truc a través d’una carta.

En segon lloc, proposem un joc de rol on dues empreses amb perfils
de líders diferents han de portar a terme un projecte. Cada empresa
ha de presentar una proposta per guanyar el concurs i adjudicar-se la
construcció. A través d’aquest joc, els Truc podran reflexionar sobre els
diferents tipus de lideratge i situacions laborals.

Tot seguit, proposem la visualització d’un curtmetratge per reflexionar
entorn la família. A partir de la pel·lícula s’ha d’encetar un debat on
participin tots els membres de la unitat amb respecte per la diversitat
d’opinions.

Finalment, proposem la creació d’un banc del temps. Primer es definirà
què és un banc del temps i com funciona. Tot seguit, els membres de
la unitat hauran de proposar un servei que poden oferir i es crearà un
petit banc del temps entre tots els Truc. Al llarg de la setmana, els Truc
intercanviaran serveis entre ells.
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Activitats
Activitat 1

Coneixem
el Nil

En aquesta activitat es presentarà el
personatge que acompanyarà als Truc 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
2- Llegiu la carta que el Nil envia als Truc (Annex 1).

Indicacions
Temps: 15 minuts.
Material:
Carta del Nil (Annex 1)
Ordinador o mòbils
amb connexió a Internet
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Activitats
Activitat 2
Món
Laboral

Proposem un joc de rol en el què dues
empreses tenen un mateix projecte: la
construcció d’un edifici. Cada empresa ha
de presentar una proposta per guanyar el
concurs i adjudicar-se la construcció. Els
animadors poden decidir els detalls i ubicació
segons on sigui l’agrupament.

Desenvolupament
Argument:
Les dues empreses crearan el seu projecte d’edifici i
l’animador o animadors faran de jurat.
Un cop s’hagi resolt el concurs, s’encetarà un debat
per tractar els següents punts:

Indicacions
Temps: Un dissabte al cau.
Material:
Paper i llapis o bolígrafs pels
observadors

- S’ha notat en el projecte final com era
cada empresa?
- Com s’ha sentit cada persona amb el rol
interpretat?
- Com ho han vist els observadors? Han
captat els rols que cada persona tenia
assignats?
S’hauran de crear dos grups, un dirigit pel líder
autoritari i l’altre pel líder no autoritari. La resta
de jugadors hauran d’adoptar el rol d’alguns dels
personatges comuns. Així doncs, cada empresa la
compondran tres personatges com a mínim: un cap
d’empresa i dos o més treballadors depenent del
numero de persones de la unitat. Els observadors no
saben quin paper té assignat cadascú. Simplement
prenen notes de com veuen que actua cada persona.
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Activitats
Hauran d’adoptar un dels rols proposats a
continuació:

Personatge A : L’abnegat/da

Empresa

1

Personatges Comuns per l’empresa 1 i 2:

Líder
autoritari

- L’empresa és prioritària.
- L’opinió dels altres és més important que la seva.

- No escolta les opinions dels altres.

Personatge B : L’innovador/a

- El seu punt de vista és l’únic que preval.

- Sempre té idees noves.
- Respecta els que en saben però vol aportar els
seus coneixements.

- Prefereix gent treballant 10 hores sense eficiència
demostrada, que 8 hores amb més productivitat i
benestar.
- És exigent amb els altres perquè ell ho és molt amb
si mateix/a.
- Prefereix les solucions conegudes abans que apostar
per la innovació.

Personatge C : El/la que passa de tot
- Per ell/a el més important és cobrar a final de mes.
- Pot haver-hi molta feina, però sempre plega quan
s’acaba la jornada laboral.
- Arriba a les reunions amb el temps just per no
haver de treballar massa.

Empresa

Líder NO 2
autoritari

- Escolta i valora les opinions dels altres. Després
decideix el més convenient, seguint el seu criteri.
- Prefereix temps productiu en lloc de temps no
productiu. Qualitat versus quantitat.
- És exigent amb els altres perquè ell ho és molt amb
si mateix/a.
- Prima la innovació, si és possible.

Personatge D : El/la pilota
- L’opinió dels seus caps sempre és la més
important.
- Sempre sap estar al lloc adient per semblar que
treballa més que ningú.

Personatge E : El/la becari/a:
- No li deixen dir res.
- Sempre fa la feina més feixuga encara que no tingui
res a veure amb el que està estudiant.
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Activitat 3
Xarxes Socials
i relacions
interpersonals

Proposem la visualització d’un curtmetratge
per reflexionar entorn la família.

Desenvolupament
1 . Mireu amb tota la unitat aquest vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=5ll4ykOlVQo
2. Genereu un debat a partir del següent qüestionari.
Procureu que intervinguin tots els membres de la
unitat, respectant el torn de paraula i l’opinió dels
altres.
- Quin significat li doneu a la paraula família?
- Existeixen molts models de família i cada
societat i cultura ha personalitzat el seu model.
Quines persones creieu que formarien part de la
vostra família i perquè?

Indicacions
Temps: Entre mitja hora i una hora.
Material:
Un ordinador amb connexió a Internet

- Creieu que és necessari que existeixin lligams
de sang perquè una persona formi part de la
família?
- Podríeu indicar els tipus de famílies que teniu al
vostre entorn?
- Una màquina ens pot substituir?
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Activitats
Activitat 4
Banc
del temps

Indicacions
Temps: Dos dissabtes de cau.
Material:
Fulls en blanc i llapis o bolígrafs

Per començar aquesta activitat, els animadors
de cada branca de Truc, amb l’ajuda d’aquest
document, han de fer cinc cèntims del què és
un Banc del Temps (BdT) i el que representa.
Han d’explicar com funciona i quin és el seu
objectiu. Aquesta primera part d’explicació
es pot complementar amb un petit vídeo
que trobareu a l’apartat de desenvolupament
de l’activitat, en el qual unes persones que
participen activament al Banc del Temps
expliquen quins valors i experiències els
aporta formar part d’aquest col·lectiu en la
seva vida quotidiana.

Coneixem
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Activitats
Desenvolupament
Primera part:

- Quin paper hi han jugat les dones?

1. Proposem que llenceu les següents preguntes al
grup:

Les dones han posat en marxa els Bancs del Temps
pràcticament a tot arreu. Sobretot en la primera
etapa del seu funcionament la majoria dels BdT es
van obrir per iniciativa d’associacions de dones amb
el suport d’administracions. Actualment, les darreres
estadístiques donen una participació masculina del
35-40% a la majoria dels BdT.

- Què creieu que és un Banc del Temps?
- Què s’intercanvia?
- Quin paper hi han jugat les dones?
- Quins usos fem del temps a la societat
contemporània?
- Quines mancances cobreixen en aquest sentit
els BdT?
2. Poc a poc anireu donant les respostes amb l’ajuda
d’aquest document perquè vagin aprofundint en el
seu coneixement.
- Què és un Banc del Temps?
Els Bancs del Temps (BdT) són xarxes d’intercanvi de
temps (hora per hora) entre persones, amb l’objectiu
de donar, rebre i compartir el seu temps amb altra
gent, generalment del seu entorn més proper (veïns i
veïnes del barri on viuen o treballen).

- Quins usos fem del temps a la societat
contemporània? Quines mancances cobreixen en
aquest sentit els BdT?
El temps té un valor important en la societat actual,
que s’està replantejant la manera de fer-lo servir. Els
moviments “slow”, que impulsen una nova filosofia de
vida, basada en una manera més tranquil.la de gaudirla, promouen les activitats “lentes” com la lectura, les
passejades, la jardineria, etc. On el temps és bàsic
per obtenir-ne un bon resultat. Des dels Bancs del
Temps es dóna suport i s’organitzen totes aquestes
activitats entre els seus usuaris/es.

- Què s’intercanvia?
Els Bancs del Temps són espais de sociabilitat on
s’intercanvien habilitats, coneixements i serveis
puntuals, com acompanyaments o petites tasques
domèstiques. Cada hora que un usuari ofereix a un altre
és cobrada pel donant per mitjà d’un taló de temps
que ingressa en el seu compte corrent d’hores. Aquest
capital el podrà fer servir tanmateix per demanar
qualsevol tipus de servei que figuri al llistat del seu BdT.

3. En acabar de llençar aquestes preguntes, proposem
un vídeo molt interessant sobre què representa per
un col·lectiu de persones formar part d’un Banc del
Temps.
https://www.youtube.com/watch?v=EZR0ztlI8aU
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Segona part:
1. Acabada la primera part més introductòria, es
reparteixen fulls en blanc entre els Truc de la unitat
i se’ls demana que escriguin un seguit d’habilitats o
coneixements que creuen que poden oferir a la resta
de la unitat.
2. Es forma una rotllana per posar en comú les
habilitats que han escrit i que consideren que poden
oferir.
3. Cada membre de la unitat ha de negociar l’intercanvi
d’una habilitat amb la d’una altra persona i durant el
transcurs de la setmana, fins el proper cau, haurà
d’oferir els seu servei i rebre el de l’altre.
Com a resultat, s’ha d’aconseguir que almenys
cadascú ofereixi una habilitat seva i que pugui rebre
els serveis d’una altra persona. Els propis Truc hauran
de concretar quan es veuran durant la setmana i com
es produirà l’intercanvi, que pot ser de mitja hora o
una hora. Si s’ha complert el mínim d’un intercanvi
per persona, se’n poden fer més entre diferents
membres del grup.

Tercera part:
1. En el següent dissabte de cau, tots els membres
de la branca s’hauran de posar en rotllana i compartir
tots els casos d’intercanvi de temps per fer una
valoració de l’experiència del petit Banc del Temps
que han creat.
2. Per acabar,
visitaran la pàgina web
http://www.bdtonline.org, on apareix un mapa de
tots els Bancs del Temps de l’Estat Espanyol. Cada
cau anomenarà els Bancs del Temps que pot trobar
més a prop, per si alguna persona de la unitat hi està
interessada i hi vol participar activament.

Annexos

Annex 1
Bona tarda Trucs,
feina que faig no em motiva massa,
Sóc el Nil, tinc 19 anys i m’apassiona córrer. La
es de tothom. Costa una mica ser
em passo el dia penjat d’un telèfon atenent queix
puc surto a córrer, per agafar
positiu després de tanta reclamació i per això quan
telèfon: el que controla el meu
aire! Això sí, últimament segueixo penjat d’un altre
entrenament :)
puc participar en una cursa que
M’agrada córrer, però encara gaudeixo més quan
per una bona causa. Jo m’ho passo
no s’organitza només per passar una estona, sinó
bé i té un objectiu.
pesat! Que surti una estona a
Si heu arribat fins aquí pensareu: Quin noi més
córrer!
rebre una carta d’un tal Jambo
Doncs us estava explicant qui sóc perquè acabo de
necessita la meva ajuda. Diu que
que no m’explica massa qui és però que diu que
per transformar el món!
desapareix el temps que invertim en fer accions
deu!
Us deixo la seva carta perquè necessito que m’aju
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Una abraçada,
Jambo

il d’Instagram @nilbatpow, on aniré
Oi que m’ajudareu? Em podeu seguir al meu perf
penjant informació actualitzada!

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
JAMBORINADA
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