14 a 17 anys
Pioners i
Caravel·les

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 MARIONA

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.

Aquest diumenge, la Mariona i els seus amics han anat d’excursió a Montserrat...
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equip i a conèixer-vos!
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Rebreu notícies meves
Jambo

Recordeu aquell tal Jambo?
M’ha tornat a escriure!
Diu que hem de començar a
conèixer-nos amb els altres
Pioners i Caravel·les...
això pot ser molt bèstia, eh...
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2 EL MÓN DE LA MARIONA
ACTIVITAT 2.1
L’habitació de
la mariona
L’habitació de la Mariona és un joc de taula
que pretén qüestionar-nos diferents aspectes
de nosaltres, tant com a individus com a nivell
de grup, tot combinant proves de reflexió amb
d’altres de caire més lúdic. L’activitat gira al
voltant d’un taulell, que representa l’habitació
de la Mariona.

Indicacions
Temps: Una hora i mitja.
Material inclòs (El trobareu adjunt a la tramesa):
-- Tauler del joc L’habitació de la Mariona.
-- Targetes del joc L’habitació de la Mariona.
-- Instruccions del joc L’habitació de la
Mariona.
Material que hauran de posar les unitats:
-- 2 fulls per participant.
-- 1 bolígraf per participant.
--

Desenvolupament

Juntament amb aquesta guia d’activitats
trobareu un fulletó amb les instruccions del joc
detallades. Seguiu-les pel correcte funcionament del joc.
L’objectiu de L’habitació de la Mariona és explorar els 5 objectes clau de l’habitació. Són objectes que identifiquen la Mariona i que ens faran

parlar del que ens passa sense embuts. Per a
cadascun dels objectes es proposen diverses
proves de targeta i una prova col·lectiva. A
cada torn, cada equip decideix quin objecte
vol explorar, i realitza la corresponent prova
de targeta. Quan tots els equips han explorat
un mateix objecte, realitzen conjuntament la
prova col·lectiva. El joc acaba quan tots els
equips han explorat els 5 objectes i han realitzat totes les proves col·lectives.

ACTIVITAT 2.2
La societat en
miniatura
Aquest joc de rol pretén fer reflexionar als
Pioners i les Caravel·les sobre el repartiment
de la riquesa en una societat. Per a fer-ho, els
Pioners i les Caravel·les han de recrear alguns
dels rols presents a la societat i interactuar
segons les característiques del seu rol. Posteriorment, proposem un debat per a reflexionar
sobre el desenvolupament del joc i sobre la seva
relació amb la realitat social del nostre entorn.
Per tal que funcioni, cal que un cap exerceixi
com a Director i coordini en cada moment les
fases del joc, tot gestionant la informació que
disposa de cada personatge. Així, és important
que sigui el Director qui vagi explicant l’objectiu
de cada part del joc, de manera que els participants no coneguin l’evolució del joc d’entrada.
Tanmateix, cal deixar clar que aquí oferim una
guia de fases que és completament adaptable
a cada agrupament. Segons la dinàmica del joc
a cada branca, el Director pot obviar o modificar alguna de les fases del joc segons cregui
més convenient.
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Activitats

Jubilats es poden suprimir si el grup té menys
de 5 membres.

Indicacions

Segona fase: Campanya
electoral i eleccions

Temps: Una hora i quart.
Material: Annex 1 amb els quadres econòmics
del joc de rol La societat en miniatura.

Desenvolupament
Primera fase:
Repartiment de rols
Per començar el joc, el Director reparteix entre
els participants diversos personatges clau a la
nostra societat, i explica quines són les seves
funcions.
1. Empresaris: Dirigeixen als seus treballadors
i han de pagar els sous i els impostos.
2. Treballadors: Treballen pels diversos
empresaris.
3. Policia: Cobren els impostos i les multes
que diuen les lleis dels polítics.
4. Sindicalistes: Negocien amb polítics i
empresaris per tenir millors condicions.
5. Jubilats: No treballen, però cobren una
pensió de l’Estat.
Depenent del número de participants, hi haurà
més o menys persones fent el mateix rol. Una
bona proporció és 1 empresari per cada 3
treballadors. Els rols de Policia, Sindicalistes i

6

Cost empresa

Cost treballador

Impostos Estat 20% beneficis

40% beneficis

Cost de la vida

20% beneficis

40% beneficis

Multes

Per empènyer algú en la recollida
de recursos: 5 pinyes

Lleis especials

-- Recol·lectar pinyes.
-- Recol·lectar pedres de diferents colors.
-- Recollir cigrons escampats pel terra.
-- Transportar globus d’un espai a un altre.
Això es pot substituir per qualsevol objecte
que sigui relativament senzill de trobar i que
estimuli el grup a moure’s.
2. Després, cal procedir a fer la campanya
electoral i les eleccions. Feu una rotllana on
tothom tingui dret a postular-se com a polític.
Per a fer-ho, cal que cada persona especifiqui
la proposta econòmica que té per la societat.
Com a guia, poden utilitzar el quadre econòmic
d’exemple que proposem, a partir del qual
cada candidat pot fer la seva proposta.
Trobareu plantilles retallables a l’Annex 1. Si
en necessiteu més, podeu fer fotocòpies.
El quadre econòmic d’exemple és el
següent (hem considerat l’exemple en què
les pinyes són els diners):

DESPESA PÚBLICA

IMPOSTOS
Conceptes
bàsics

1. Ara que tothom té el seu rol, toca establir les
regles del joc. En primer lloc, cal definir allò
en què es basa el sistema per guanyar diners.
Algunes exemples de guanyar diners són:

Si un empresari és respectuós amb el medi
ambient, pagarà la meitat d’impostos.

Pensió jubilats

3 pinyes

Sou policies

8 pinyes

Inversió en sanitat i educació

50 pinyes

3. Un cop hagueu escoltat les propostes,
feu eleccions i escolliu el president/a.
4. Tot seguit passeu a les contractacions:
els empresaris han d’escollir cadascun
dels treballadors per a la seva empresa.
5. També heu de procedir a la negociació
col·lectiva: l’empresari i els sindicalistes han
de negociar sous. Aquestes negociacions
han de determinar quants diners s’han de
pagar per dia treballat.

Tercera fase: Productivitat
En aquesta fase recreeu el funcionament de la
societat productiva.
1. Recol·lecció: Doneu 5 minuts (el temps
pot variar segons l’acció per guanyar
diners que escolliu) per a què cada equip
de treballadors faci la recollida de diners
per als seus empresaris. La policia patrulla
per fer complir la llei, cobrant multes si és
necessari. El polític supervisa als policies
i els empresaris als treballadors. Els
jubilats observen i donen consells sobre la
recol·lecció.

3. Si teniu temps, recomanem continuar el
joc de rol fent una negociació i fent canvis
legislatius, i tot seguit fer una altra fase
productiva. En cas que no disposeu de
temps suficient, podeu encetar el debat
directament.

Fase final: Debat
Després de l’experiència, proposem un debat
per valorar la societat que heu creat entre tota
la unitat. Proposem fer-ho a través de 5 eixos
de debat:
-- Experiència: Com us heu sentit interpretant el vostre rol? Ha funcionat el sistema?
Podria tirar endavant una societat així?
Què caldria canviar?
-- Justícia: És justa la societat que heu
creat? Quines desigualtats hi heu identificat?
-- Versemblança: És semblant a la societat
real? Com seria el vostre rol a la societat
real? Apareixerien altres rols?
-- Sistemes econòmics: Quines opcions de
sistemes econòmics coneixem? En què es
basen?
-- Propostes: Què canviaríem del nostre
sistema econòmic i social?

2. Pagaments: Una vegada acabat el temps
de treball, cada personatge fa els seus
pagaments i es cobren els sous.
-- Cada empresari ha de declarar quant ha
guanyat, pagar als seus treballadors i
pagar a l’Estat (a través dels policies).
-- L’Estat paga la pensió als jubilats, el sou als
policies i també paga els serveis públics
(el Director es queda aquests diners).
-- Finalment, es fa pagar el cost de la vida a
tots els personatges (el Director es queda
aquests recursos).
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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 mostrarnos 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 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 on escriure 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 1 o 2
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.

9

Activitats
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.

ACTIVITAT 3.2
Com ja heu anat treballant de la mà de la
Mariona, vivim en un món ple de desigualtats.

Indicacions
Temps: Una hora.
Material: Ordinador amb connexió a Internet.

-- Graveu en un lloc amb llum suficient
per a què tots els participants es vegin
il·luminats.

Desenvolupament

-- 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
pic@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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1. Necessitem que amb els Pioners i les
Caravel·les penseu allò que no us agrada en
relació a les desigualtats que heu treballat
amb la Mariona.
2. Una vegada ho hagueu compartit, heu de
pensar una frase, entre tots i totes, que
comenci amb “No ens agrada que…” i ho
resumeixi amb unes 10 paraules com a
màxim.
3. En acabar, envieu-nos la frase a l’adreça
pic@jamborinada.cat amb el següent
assumpte: P/C+Nom agrupament+Municipi.

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: 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 que heu descrit a
l’activitat anterior. Ens ho podeu enviar en el
mateix e-mail (pic@jamborinada.cat), juntament amb la frase 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.
És el moment de començar a conèixer altres
branques de Pioners i Carvel·les que formaran part de la Jamborinada! En teniu ganes?
En aquesta activitat us proposem que penseu
algunes estrofes de garrotín com a presentació
vostra.
Rebreu un correu electrònic específic on
s’explicarà el procediment per establir el
contacte amb les altres unitats.

Indicacions
Temps: Entre una hora i una hora i mitja.
Material: Càmera de vídeo i ordinador amb
connexió a Internet.
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Activitats
Desenvolupament
Primera part:
Feu un garrotín!
Escolteu algun exemple de garrotín i escriviu el
vostre. Podeu fer aquesta part en petits grups
o tots junts, com preferiu.
1. Primer podeu buscar algun vídeo per a
sentir la música d’un garrotín (en trobareu
molts a internet).
2. Després, decidiu què voleu explicar i
redacteu la lletra dels vostres garrotins de
presentació!
3. Per a la lletra, podeu incloure:
-- Salutació de grup.
-- Presentació del vostre agrupament.
-- Presentació del vostre poble i/o ciutat.
-- Tradició, llegenda o anècdota del vostre
poble.
-- Els vostres gustos, opinions, desitjos…
-- Què n’espereu de la Jamborinada?
Recordeu que un garrotín és una estrofa de 4
versos, i que el segon ha de rimar amb el quart.
Com per exemple:
Us saludem per e-mail
us saludem per carta,
i us saludarem
tots a la jamborinada!
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Segona part: Graveu el
vídeo i escriviu un e-mail
1. Tota la branca junta, graveu un vídeo
cantant els garrotins que heu escrit. Si teniu
instruments, feu-los servir!
2. Després, envieu el vídeo i el text als
agrupaments amb què esteu aparellats.
3. Us animem a seguir amb la comunicació més
enllà d’aquesta activitat. Si voleu, podeu
anar-vos responent els correus electrònics
amb noves estrofes de garrotins!

Annexos

Annex 1

La societat en miniatura

IMPOSTOS
Conceptes bàsics

Cost empresa

Cost treballador

Impostos Estat
Cost de la vida

Multes

Lleis especials
DESPESA PÚBLICA
Pensió jubilats
Sou policies
Inversió en sanitat i educació

IMPOSTOS
Conceptes bàsics

Cost empresa

Impostos Estat
Cost de la vida

Multes

Lleis especials
DESPESA PÚBLICA
Pensió jubilats
Sou policies
Inversió en sanitat i educació
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Cost treballador

IMPOSTOS
Conceptes bàsics

Cost empresa

Cost treballador

Impostos Estat
Cost de la vida

Multes

Lleis especials
DESPESA PÚBLICA
Pensió jubilats
Sou policies
Inversió en sanitat i educació

IMPOSTOS
Conceptes bàsics

Cost empresa

Cost treballador

Impostos Estat
Cost de la vida

Multes

Lleis especials
DESPESA PÚBLICA
Pensió jubilats
Sou policies
Inversió en sanitat i educació
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