8 a 11 anys
Llops i
Daines

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!
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Activitats
1 CÒMIC DE
LA CARLOTA

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.

Com cada dissabte al matí,
després de l'assaig de l'esbart, la Carlota va a la biblioteca...
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Hem de pensar una
manera de que tots els
llops i daines de Catalunya
es coneguin!
Com ho podem fer?

2 EL TEMPS ÉS

VIDA, I LA VIDA
RESIDEIX AL COR

Indicacions
Temps: 1 hora.
Material: Conte Momo que trobareu com
a material adjunt, ordinador o televisor per
visualitzar la pel·lícula Momo si es vol aprofundir
en la temàtica.

Desenvolupament
1. Asseguts en una rotllana els caps heu de
llegir el conte de Momo a la unitat.
2. Després de la lectura proposem fer un debat
dinamitzat pels caps sobre el contingut del
conte. Us proposem una sèrie de preguntes
que podeu utilitzar. Aquesta activitat es pot
fer durant un cau o com a conte de bona nit.
Podeu triar l’ordre de les preguntes que més
us convingui, o que siguin més adequades
a les característiques de la vostra unitat,
també les podeu adaptar a la realitat del
vostre barri, ciutat o poble posant algun
exemple molt clar i visible.

Preguntes per al debat
Escolta activa
-- Heu tingut mai la sensació que algú no us
escolta? Com us heu sentit?
-- Sabeu escoltar com fa la Momo? Algun
cop heu escoltat algú sense fer-ho del tot?
-- Per què creieu que és important escoltar i
ser escoltat? Sabeu què és l’escolta activa?
Els homes grisos
-- Creieu que a la societat on vivim existeixen
aquests homes grisos?
-- La gent es preocupa per estalviar temps?
Heu sentit a dir a molta gent: “No tinc
temps per això”, “m’agradaria però no tinc
temps”, etc.?
-- Quins fets culturals, grups, activitats del
vostre barri / ciutat o poble creieu que
donen color a la vida?
El temps
-- Us heu sentit algun cop com els nens/
nenes del conte, quan diuen que els adults
no tenen temps per a ells i elles?
-- En què creieu que s’hauria d’invertir el temps
a la vida? (Més enllà de les obligacions del
dia a dia).
-- Si cada dia tinguéssiu 3 hores de temps
lliure de més a més, què faríeu?

3. Si voleu seguir treballant aquest tema podeu
mirar la pel·lícula Momo, que es pot trobar
en dues versions, una de dibuixos animats i
l’altra amb personatges reals.
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Activitats
3 MANIFEST

PARTICIPATIU

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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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 (mireu
l’exemple de la pàg. següent).
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.

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

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).

Escolta

Solidari

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.
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Activitats
A tenir en compte:

Indicacions
Temps: Una hora.

-- 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
llid@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 3.2
Com ja heu anat treballant de la mà de la
Carlota, una bona inversió del temps és molt
important. Aquesta inversió pot ser implicantnos amb la cultura que ens representa i que
ens arrela al nostre territori. Malauradament, hi
ha persones o accions que no ajuden a que la
cultura es mantingui viva.
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Material: Retoladors negres, paper blanc,
càmera de fotos, ordinador per enviar la
fotografia.

Desenvolupament
1. Necessitem que amb els Llops i les Daines
penseu tot allò que no us agrada de la mala
inversió del temps, relacionada amb la cultura.
2. Una vegada ho hagueu compartit, heu de
pensar una frase que ho resumeixi amb unes
10 paraules com a màxim i que un/a nen/a
l’escrigui amb un retolador negre sobre un
paper blanc.
3. En acabar, feu-li una foto i envieu-nos-la a
l’adreça llid@jamborinada.cat amb el següent
assumpte: LL/D+Nomagrupament+Municipi.
4. Per tal que la foto es vegi correctament, us
demanem els següents requisits mínims i
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
llip@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 del que no ens agrada.
Ja ho sabeu, som decidits i afrontem les
dificultats sense por. Ara és el moment de dir
el que 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 expliqui, amb
unes 10 paraules com a màxim, com podem
millorar la problemàtica relacionada amb la
inversió del temps que heu descrit a l’activitat
anterior. Ens ho podeu enviar en el mateix e-mail
(llid@jamborinada.cat), juntament amb la foto
de l’activitat anterior.

CONEIXEM-NOS! 4
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.
A la següent activitat hi haurà interacció entre
3 o 4 unitats de Llops i Daines de diferents
agrupaments, mitjançant l’enviament d’un vídeo
realitzat i gravat per cada unitat. En aquest
vídeo cada branca s’ha de presentar, explicar
les tradicions populars de l’entorn on viuen els
seus membres i fer una pregunta que tinguin
curiositat de saber dels altres agrupaments per
tal de fomentar la interacció entre les unitats.
La interacció serà entre els caus que estaran
junts a cada subcamp durant l’activitat de tarda
de la Jamborinada. Aquest vídeo s’enviarà via
correu electrònic entre grups, i també s’enviarà
a l’adreça de Llops i Daines de la Jamborinada
(llid@jamborinada.cat). Cada unitat decidirà
com presentar-se, explicar/ensenyar aquestes
tradicions populars i decidir la pregunta oberta
cap als altres.
Rebreu un correu electrònic específic on
s’explicarà el procediment per establir el
contacte amb les altres branques.
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Activitats
Indicacions
Temps: Una hora i mitja.
Material: Càmera de fotos, ordinador amb
connexió a Internet, reproductor de música,
cartolina, retoladors i fotografies/imatges.

Desenvolupament
Guió del vídeo:
1. Presentació de la unitat: nom de l’agrupament i població. Si voleu també podeu dir
l’any en que es va fundar el cau, quantes
persones sou a la unitat, quin són els noms
de les sisenes i quin va ser l’últim projecte
que vau realitzar.
2. Tradicions populars: explicar quines són
les tradicions populars del vostre entorn.
Es pot presentar amb murals, explicant-ho
o fent demostracions. Cada unitat decidirà
com vol fer-ho.
3. Pregunta als altres agrupaments. Aquesta
l’ha de formular un dels infants, ja que sinó
ho diu tota la unitat junta no s’entendrà.
4. Per no fer un vídeo avorrit, us proposem
fer servir una cançó típica que conegueu
tots i totes i canviar la lletra de la cançó per
tot el que voleu explicar sobre vosaltres i les
tradicions del vostre barri, poble o ciutat.
5. Els vídeos es penjaran en un espai web o
similar per a què la resta d’agrupaments els
puguin visualitzar.
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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

www.jamborinada.cat
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