6 a 8 anys
Castors i
Llúdrigues

Fem sentir

la nostra veu

Guia d’activitats
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Fem sentir la nostra veu

Indicacions per als i les caps

Ha arribat el moment de fer un pas més, de fer sentir la nostra veu, d’implicar-nos directament amb
la Jamborinada i d’endinsar-nos en l’univers del nostre personatge de branca.
Teniu a les vostres mans la Segona Guia d’Activitats, un seguit de propostes educatives que us
permetran aprofundir en l’eix d’animació de la Jamborinada. La guia us convidarà a participar
activament de la trobada tot fent sentir la vostra veu i us permetrà començar a conèixer alguns
membres d’altres agrupaments que seran companys i companyes d’aquest viatge fascinant.
Les propostes passen per llegir un còmic on podreu veure com evoluciona la història del vostre
personatge de branca; una activitat específica per a treballar els temes i valors que són propis del
personatge; una dinàmica per a què pugueu participar del manifest que es llegirà a l’Acte central,
i, finalment, una proposta d’interacció entre altres agrupaments de la vostra branca per a què us
conegueu abans de la trobada.
Esperem que totes aquestes activitats us permetin sentir de més a prop la Jamborinada, que els
infants i joves dels vostres agrupaments es motivin encara més i que us feu vostra aquesta trobada,
ja que sou el motor, l’energia i la força per moure el món i fer que tot funcioni a la perfecció.
Moltes gràcies per la vostra dedicació i entusiasme!

Activitats
1 CÒMIC

DEL MARTÍ

L’activitat consisteix en llegir aquesta tira còmica del personatge
de la vostra branca. Veureu que hi ha notícies noves del Jambo
i heu de transmetre als i les membres de la vostra unitat que
són molt importants per ajudar el personatge en la seva missió

Mentre eL Martí ajudava a recollir deixalles pel bosc...

Hola Martí,
veig que estàs cuidant el bosc, deixant-lo millor
de com l'has trobat.
El Jambo m'ha donat un missatge per a tu.
Ell Continua treballant per evitar que s'acabi el temps.
Diu que ja has trobat nens i nenes que l'ajudaran,
bona feina! Tothom és necessari!
El temps vola, però vosaltres sereu més ràpids!
Bona sort!

Un altre cop
la llúdriga!
La missió del Jambo
va de debò!
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2 CUIDEM LA NATURA
ACTIVITAT 2.1:

QUÈ FA
LA NATURA PER NOSALTRES?

Indicacions
Temps: 1 hora aproximadament.
Material: Conte La llegenda dels quatre
elements, que trobareu com a material adjunt.
Gomets o substitut.

Desenvolupament

Segona part:
1. L’activitat consisteix en buscar a l’entorn
on us trobeu: objectes, menjar, éssers vius,
etc. que hagin necessitat algun dels quatre
elements per poder arribar on són ara. Cada
parella/grup ha de pensar en el seu element.
2. D’entre tots els objectes/éssers, cada
parella/grup n’ha de triar un i guardar la tria
com un secret.

Tercera part:
1. Cada grup ha de representar l’objecte
davant la resta de la unitat i els altres han
d’endevinar quin objecte és.

Primera part:

2. Una vegada hagin endevinat l’objecte, han
d’esbrinar perquè el grup l’ha relacionat amb
aquell element (per exemple: han escollit una
fulla d’un arbre i la relacionen amb l’aigua
perquè l’arbre la necessita per poder viure).

1. Llegiu el conte La llegenda dels quatre
elements.

Quarta part:

2. Presenteu la llegenda i relacioneu cada
element del conte amb un gomet, de manera
que podreu repartir aquests elements entre
els participants (per exemple: el foc amb un
gomet vermell). Si no disposeu de gomets,
podeu utilitzar qualsevol altre element
identificatiu. Segons com de llarga es vulgui
fer l’activitat, i en funció del nombre d’infants
a la branca, podreu fer parelles (en el cas de
grups poc nombrosos) o grups de tres.

1. Parleu amb els Castors i Llúdrigues sobre el
fet que la majoria dels objectes del nostre
entorn s’han creat gràcies a més d’un
element i reflexioneu a partir d’exemples
concrets (per exemple: els espaguetis es
poden relacionar amb el foc, perquè són
cuinats, però provenen d’una planta que ha
necessitat l’aigua, la terra i l’aire).

3. Assigneu un element a cada parella/grup
i identifiqueu-los amb el color que hagueu
assignat a l’element.

2. Com a tancament, us proposem que poseu
en comú allò que es troba al vostre voltant
i en què hi ha intervingut la natura, per a
què els infants prenguin consciència de la
importància de cuidar-la i estimar-la.
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Activitats
ACTIVITAT 2.2: QUÈ FEM
NOSALTRES PER LA NATURA?

Indicacions

Segona part:

Temps: 1 hora aproximadament.

Recorreguts A i B:

Material:
Recorregut A: el material elaborat després de
realitzar l’Activitat 3 de la Primera Guia d’Activitats
de la Jamborinada i les imatges de l’Annex 1
Què fem nosaltres per la natura?.

1. Les imatges de l’Annex 1 estan duplicades,
ja que una de les impressions (en color)
servirà per retallar-la com un trencaclosques
amb tantes peces com infants hi hagi a la
unitat. L’altra imatge (en blanc i negre) serà
la guia per construir el trencaclosques.

Recorregut B: les imatges de l’Annex 1 Què
fem nosaltres per la natura?.
Per a tots i totes: paper, retoladors i tisores.

Desenvolupament
Per aquesta activitat s’han previst dos
recorreguts, un pel cas de les unitats que van
realitzar les activitats de la Primera Guia de la
Jamborinada (A), i una altre pel cas de les unitats
que no van realitzar aquestes activitats (B).

Primera part:
Recorregut A: Recupereu el mural (cartolina,
paper d’embalar...) que vau elaborar per realitzar
l’activitat 3 de la Primera Guia d’Activitats de la
Jamborinada. En aquest mural vau posar els
vostres compromisos com a unitat o branca
a l’hora de cuidar la natura. Relacioneu les
imatges adjuntes a l’Annex 1 amb allò que vau
proposar inicialment.
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Recorregut B: Mireu les imatges de l’Annex
1 i trieu aquelles que cregueu que són més
interessants o importants per la vostra unitat

2. Mostreu les imatges de l’Annex 1 als
infants de manera que puguin anticiparse i preveure el tema de l’activitat. Entre
tots i totes intenteu descriure les imatges:
penseu què simbolitzen, què és allò que
tenen en comú, etc.

Tercera part:
Recorregut A: Expliqueu als infants que
revisareu entre tots i totes el compromís
que vau adquirir com a unitat (Activitat 3 de
la Primera Guia d’Activitats) per a cuidar la
natura. Relacioneu les imatges de l’Annex
1 amb els vostres compromisos. Si teniu el
cartell, cartolina o el suport on vau recollir els
propòsits, podeu enganxar cada imatge al
costat de cada compromís.
Recorregut B: Expliqueu a la unitat que en
aquesta activitat es tracta de revisar en quina
mesura estem fent les accions de les imatges
de l’Annex 1 per contribuir a cuidar la natura.

Quarta part:

MANIFEST
PARTICIPATIU
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Recorreguts A i B:
Retalleu la imatge 1 de l’Annex 1 amb tantes
peces com infants hi hagi i repartiu a cadascú
un trosset. L’activitat consisteix en construir
els trencaclosques de totes les imatges... però
amb unes condicions importants. A l’hora de
fer el trencaclosques, cadascú ha de pensar si
aquella acció la fa o no. En cas de fer-la, es pot
col·locar la peça al seu lloc, però en cas de no
fer-la, no es podrà col·locar.

Cinquena part: reflexió
Recorreguts A i B:
1. En acabar de completar un trencacloseques,
parleu del resultat, si s’han col·locat totes les
peces, reflexioneu sobre aquelles imatges
que s’han reconstruït i les que no, sobre el
perquè sí o perquè no heu pogut completarles, etc.
2. Seguiu el mateix procediment amb la resta
d’imatges.

El cap de setmana de la Jamborinada serà una
ocasió única i molt especial per viure i compartir
amb milers d’escoltes i guies d’arreu i mostrar al
món la força de l’escoltisme i el guiatge i el seu
poder transformador. La lectura del manifest
a l’Acte central de diumenge al matí serà un
moment clau per a mostrar-nos i reivindicar
els nostres valors. És per això que considerem
que la participació de tots els infants i joves en
l’elaboració i la lectura d’aquest manifest és
molt important per a què les veus des de dalt
de l’escenari siguin el reflex veraç i sincer d’allò
que som i volem. A continuació us proposem
com podeu dir la vostra.
Ens heu d’enviar els vídeos, fotos i frases
abans del dia 26 de febrer.

ACTIVITAT 3.1:
Com ja sabeu, la Jamborinada és de totes
nosaltres, de cadascuna de les persones que
dia rere dia invertim positivament el temps
en i per l’escoltisme i el guiatge. És per això
que volem que totes aquestes veus siguin
representades a la trobada com a símbol de la
força del nostre Moviment, precisament gràcies
als petits granets de sorra que el fan ser viu.
Per elaborar el manifest, necessitem que totes les
persones de l’agrupament arribeu a un consens
per triar una paraula que us defineixi. Per tal
d’aconseguir-ho, us proposem una dinàmica
participativa comuna per a totes les unitats.
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Activitats
Indicacions
Temps: Varis dissabtes al cau.
Material: Cartolines o papers, bolígrafs o llapis,
gomets, ordinador o mòbil amb connexió a
Internet, càmera de vídeo, trípode i gravadora.

Desenvolupament
1. Totes les branques de l’agrupament han de
fer un debat per trobar UN ADJECTIU que
continuï la frase: “El meu agrupament és...”

2. Per aquelles branques més dinàmiques i amb
necessitat de moviment, es proposa una cursa
de relleus on el primer de la fila ha d’arribar a
una cartolina (i/o persona en cas de no saber
escriure) on escriure (o comunicar) la resposta
a la pregunta: “El meu agrupament és ?”
3. Una vegada tingueu les respostes a la
pregunta apuntades a cada paper, pengeu
les cartolines de cada unitat o branca a un
lloc visible de l’agrupament.
4. Encercleu amb un color aquelles respostes
en que hagin coincidit totes les branques
i amb un altre color les que hagin coincidit
més d’una branca. A continuació apunteules a un paper de mural compartit.

EL MEU
AGRUPAMENT
ÉS:

EL MEU
AGRUPAMENT
ÉS:

EL MEU
AGRUPAMENT
ÉS:

EL MEU
AGRUPAMENT
ÉS:

EL MEU
AGRUPAMENT
ÉS:

Alegre

Escolta

Solidari

Compromès

Escolta

bonic

Aventurer

Feliç

Lliure

Solidari

feliç

feliç

alegre

Feliç

feliç

EL MEU AGRUPAMENT ÉS:

Feliç
Alegre
Escolta
Solidari
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5. Pengeu aquestes cartolines durant una o
dues setmanes a l’agrupament per a què
caps, famílies, infants i joves es puguin anar
posicionant sobre quin adjectiu reflecteix
més l’agrupament. Es poden col·locar
gomets o dibuixar palets al costat de cada
paraula per comptabilitzar –ho.
6. Si preferiu arribar al consens entre tot
l’agrupament i us ho podeu permetre, us
convidem a fer-ho. Sinó també podeu utilitzar
les funcions de representants de branca (i si
es vol també de famílies i/o caps) i fer una
reunió amb tots els representats i decidir
l’adjectiu (fruit de la dinàmica anterior) que
més representa al vostre agrupament.
7. Una vegada hagueu triat la paraula,
necessitem que graveu un vídeo on surtin
tots els membres de l’agrupament cridant a
la vegada “SOM (PARAULA ESCOLLIDA)”.
Per a gravar el vídeo us demanem uns requisits
per tal que la qualitat sigui l’adequada. Trobareu
un vídeo tutorial al canal de Youtube de la Jamborinada per poder realitzar el vídeo correctament (https://youtu.be/-DUUq2AFxFU).
Aquests requisits mínims són indispensables
per poder tenir unes imatges de qualitat pel
manifest que es mostrarà a l’Acte central de la
Jamborinada. És important seguir totes les
indicacions, el manifest es projectarà davant
de 13.000 persones, amb la presència de tots
els escoltes i guies participants, els mitjans de
comunicació i convidats.

Requisits tècnics
-- El vídeo s’ha de gravar en HORITZONTAL,
en qualitat mínima de 720x1280 px i amb
proporció 16:9.
-- Deixeu uns 3 segons de silenci abans i després
de dir la paraula.
-- La durada total del vídeo ha de ser com a
màxim de 15 segons.

A tenir en compte:
-- Busqueu un trípode o recolzeu la càmera en
un lloc estable. La imatge ha de ser estàtica.
-- Utilitzeu una càmera reflex o una càmera
que gravi en alta definició.
-- Si podeu, aconseguiu un micròfon per a la
gravació.
-- Graveu en un lloc amb llum suficient per a
què tots els participants es vegin il·luminats.
-- El/la càmera no pot parlar.
-- Després de gravar, comproveu que la
paraula s’entengui nítidament. No poden
haver-hi sorolls externs que distorsionin
(cotxes, altres persones xerrant, etc.).
-- Després d’enregistrar el vídeo, graveu a part
l’àudio de tot l’agrupament dient la paraula,
així ens assegurarem que tindrem el so
en bona qualitat. Si podeu, utilitzeu una
gravadora.
Podeu enviar les vostres vídeos a l’adreça
cill@jamborinada.cat amb la plataforma
YDRAY, que permet enviar fitxers de fins a
2GB i complir amb la LOPD.
Recordeu que heu de tenir l’autorització
de cessió dels drets d’imatge firmada pels
tutors legals de totes les persones menors
d’edat que apareguin a les imatges.
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Activitats
ACTIVITAT 3.2:
Com ja heu anat treballant de la mà del Martí,
estimar i cuidar la natura és un dels nostres
pilars. Malauradament, les persones no estan
cuidant el nostre planeta com es mereix.

Indicacions
Temps: Una hora.
Material: Materials per fer una representació
gràfica (collage, mural, performance, dibuix,
pintura, escultura, etc.), càmera de fotos,
ordinador per enviar la fotografia.

Desenvolupament
1. Necessitem que amb els Castors i les
Llúdrigues penseu tot allò que no us
agrada del tracte que els humans li donem
a la natura i les conseqüències que això
genera.
2. Una vegada ho hagueu compartit, heu
de fer una representació gràfica amb els
materials que vulgueu (collage, mural,
performance, dibuix, pintura, escultura,
etc.) on surti això representat.
3. En acabar, feu-li una foto i envieu-nos-la
a l’adreça cill@jamborinada.cat amb el
següent assumpte:
C/LL+Nom agrupament+Municipi.
4. Per tal que la foto es vegi correctament, us
demanem els següents requisits mínims i
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indispensables. Trobareu un vídeo tutorial
al canal de Youtube de la Jamborinada
per poder realitzar la foto correctament
(https://youtu.be/IH0lAf_UsV4).

Requisits tècnics
-- La foto ha d’estar enfocada.
-- Ha d’estar en horitzontal i en proporció 16:9.
-- Les imatges es presentaran en format digital
JPG, han de pesar entre 2 i 5 MB.

A tenir en compte:
-- Feu la foto en un lloc on es vegi bé i amb
bona llum, si es necessari utilitzeu el flash
de la càmera o llum d’un focus extern.
Podeu enviar les vostres fotos a l’adreça
cill@jamborinada.cat amb la plataforma
YDRAY, que permet enviar fitxers de fins a
2GB i complir amb la LOPD.
Recordeu que heu de tenir l’autorització
de cessió dels drets d’imatge firmada pels
tutors legals de totes les persones menors
d’edat que apareguin a les imatges.

ACTIVITAT 3.3:
El que ens caracteritza com a escoltes i guies
és la nostra capacitat de no mantenir-nos de
braços plegats davant el que no ens agrada.
Ja ho sabeu, som decidits i afrontem les
dificultats sense por. Ara és el moment de dir
què proposem per a canviar allò que no ens
agrada del nostre món.

Indicacions
Temps: 1 hora aproximadament.
Material: Paper, bolígrafs o llapis, ordinador
amb connexió a Internet.

Desenvolupament
Necessitem que ens envieu una frase que
comenci amb “Proposem…” i que expliqui,
amb 10 paraules com a màxim, com podem
millorar la problemàtica relacionada amb
la natura que heu representat a l’activitat
anterior. Ens ho podeu enviar en el mateix
e-mail (cill@jamborinada.cat) juntament
amb la foto de l’activitat anterior.

IMAGINANT
ALTRES
CASTORS
I LLÚDRIGUES
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Sabem que a la Jamborinada ens trobarem
milers de persones de molts agrupaments,
una oportunitat per a conèixer infants i joves
com nosaltres, de compartir experiències i
intercanviar somriures. Sabem també que
serà ben difícil poder-nos conèixer tots i
totes i és per això que us proposem que des
d’aquest moment comenceu a interactuar
amb membres de la mateixa branca d’altres
agrupaments. Aquesta interacció us portarà
a conèixer alguns dels que seran els vostres
companys i companyes de subcamp a la
zona d’acampada.
Aquesta activitat constarà de dues parts. En la
primera part de la activitat, cada agrupament
ha d’escriure una carta descrivint la seva unitat
de Castors i Llúdrigues. A la carta poden sortir,
per exemple, el número d’infants, la quantitat
de nenes i de nens, com són els infants
(físicament), a quins jocs els agrada jugar, si
tenen algun tòtem o mascota d’unitat... i tot el
que ells considerin per explicar com és la unitat.
Aquesta carta s’enviarà a dos agrupaments
(del grup agermanat). La segona part constarà
en rebre l’escrit dels agrupaments i que la
unitat dibuixi com s’imagina els castors i les
llúdrigues del cau que els hi ha enviat la carta.
Rebreu un correu electrònic específic on
s’explicarà el procediment per establir el
contacte amb les altres unitats.
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Activitats
Indicacions
Temps: Una hora aproximadament.

Segona part: Com són
els Castors i Llúdrigues?

Material: Càmera de fotos, paper d’embalar
i/o cartolina, colors, bolígrafs, pega, ordinador
amb connexió a Internet.

1. Al llarg de les pròximes setmanes rebreu
una/es carta/es amb la descripció d’una
altra branca de castors i llúdrigues.

Primera part: Com som
els Castors i Llúdrigues?

2. Els vostres infants hauran de llegir la carta
i una vegada s’hagin imaginat com són els
Castors i Llúdrigues dels altres agrupaments,
hauran de fer-ne un dibuix. Podeu fer-ho de
dues maneres: fer un dibuix entre tots i totes
de com imagineu la unitat per la descripció
que heu llegit, o que cada infant faci un
dibuix individual de com s’imagina la unitat.

Desenvolupament
Per tal de fer-ho dinàmic, proposem:
1. Feu servir un paper d’embalar o cartolina i
col·loqueu-lo en una punta de l’espai de joc.
2. Doneu un color a cada nen/a i marqueu
una línia de sortida. Els infants han d’arribar
de diferents maneres (a peu coix, amb les
sabates lligades, saltant...) al paper situat a
l’altre costat.
3. Quan arribin al paper, han d’escriure una
característica de la seva unitat (valents,
juganers, artistes, amics…).
4. Quan tingueu les característiques de la
vostra unitat, poseu-les en comú i redacteu
una carta on expliqueu detalladament com
és la vostra unitat.
5. Aquesta carta, l’haureu de fer arribar als dos
agrupaments que us han tocat.
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3. Feu una fotografia del dibuix. Si opteu per
la primera opció, la fotografia ha de ser del
dibuix que heu creat entre tots i totes. Si
heu fet la segona opció, enganxeu tots els
dibuixos en un suport i feu una fotografia.
4. Envieu la fotografia de la vostra creació ( o les
vostres creacions), a l’agrupament que us ha
enviat la descripció.

Annexos

Annex 1
*Imatges extretes d’Internet.
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la f orç a p e r mo u r e el mó n

Tàrrega, 29 i 30 d'abril de 2017
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