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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.
Les activitats estan relacionades amb els 3 eixos de treball de Truc:
- Mòn laboral : us proposem reflexionar sobre si el que s’ha definit com a salari mínim interprofessional és suficient per cobrir les necessitats bàsiques de diferents unitats familiars.
- Xarxes Socials /Relacions interpersonals: a partir d’un formulari amb preguntes sobre com ens
relacionem amb els dispositius electrònics, us convidem a reflexionar sobre com vivim les relacions
properes i amb aquests aparells.
- Capitalisme/Cooperació : us proposem un joc per veure qui fa els millors postres. Els ingredients
es repartiran en 3 grups de forma descompensada. A partir d’aquí cada grup decidirà com gestiona
els recursos propis o com negocia per obtenir-ne més.
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

DEL NIL

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.

EL Nil va a trobar-se amb els seus companys d’entrenament...
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El Jambo m’ha tornat a
enviar un missatge...
Necessito que m’ajudeu
a contactar amb trucaires,
que són una colla ben
compromesa.
Ho podríeu dir al CAU?
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2 COM VIVIM I ENS RELACIONEM?
Activitat 2.1
Món Laboral
Indicacions
Temps: 1 hora aproximadament.
Material: Annex 1, paper i llapis.

Desenvolupament
1. Els Truc han de calcular quin és l’import
per passar un mes per 3 tipus d’unitats
familiars. Com a material de suport pels
càlculs adjuntem una taula a l’Annex 1
amb l’import mitjà per grups de despeses.
Els tipus d’unitat familiar proposades són :
-- Una persona que viu sola.
-- Una família de 2 adults i 3 infants. Un dels
infants té entre 0-3 anys.
-- Una família monoparental d’un infant.
2. La unitat ha de reflexionar i iniciar un
debat de com es pot ajustar això als
655,20€ del sou mínim interprofessional.
La definició de salari mínim interprofessional segons el Ministerio de Empleo y Seguridad Social és :

1. Es la retribución mínima que con tal
carácter señala el Gobierno anualmente
conforme al Estatuto de los Trabajadores.
Se aplica para todas las actividades sin
distinción de sexo ni edad de los trabajadores. Incrementado con el prorrateo de las
percepciones de vencimiento superior al
mensual constituye la base mínima de cotización a la Seguridad Social.
2. El que con carácter señala el gobierno anualmente conforme al estatuto de los
trabajadores. Se aplica para todas las actividades sin distinción de sexo de los trabajadores. Se distingue el aplicable a los trabajadores con 18 o más años y a los menores
de edad. Incrementado por el prorrateo de
las percepciones de vencimiento superior al
mensual constituye la Base Mínima de Cotización a la Seguridad Social.
3. Nivel salarial determinado por ley o por
convenio, que constituye la tarifa más baja
que se le permite a un empresario pagar su
personal.
Us proposem algunes preguntes per
començar el debat :
-- N’hi ha prou amb 655,20€?
-- Quines són les despeses bàsiques?
-- Com prioritzeu les despeses?
-- Com podem pagar preus menys cars?
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Activitats
Activitat 2.2
Xarxes Socials
/Relacions
interpersonals
Proposem que els Truc responguin un qüestionari (Annex 2) on queda palès la quantitat de
cops al dia que fem ús de la tecnologia, amb
l’objectiu de que tots i totes tinguem consciencia i ens adonem de l’ús irracional que fem de
la tecnologia.

Indicacions
Temps: Entre una tarda de cau i una setmana.
Material: Qüestionari de l’Annex 2 i llapis o
bolígrafs.

Desenvolupament
1. Per respondre el qüestionari es pot optar
per dues opcions:
-- Realitzar l’activitat de forma conjunta en
algun moment del cau com activitat de
reflexió.
-- Per a que quedi més completa, que cada
Truc disposi d’una setmana per resoldre el
qüestionari i a continuació pugui realitzar
una activitat de reflexió conjunta al cau. Es
poden fer fotocòpies del qüestionari per a
què cada Truc en tingui un.
2. Un cop els Truc hagin respost el qüestionari,
reflexioneu conjuntament sobre l’ús de la
tecnologia que fa cada membre de la unitat.
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Activitat 2.3
Capitalisme/
Cooperació
Indicacions
Temps: Entre una hora i una hora i mitja.
Material: Joc de cartes de capitalisme i cooperació adjunt a aquesta tramesa d’activitats i tisores
per retallar les cartes.

Desenvolupament
Feu 3 equips. A cada un dels equips li heu
d’assignar un paquet d’ingredients/recursos
i li heu de demanar que faci uns postres amb
els ingredients que té. Els poden elaborar com
vulguin i poden intercanviar o negociar lliurement els ingredients.
La suma de totes les targetes equival a la recepta
d’un pastís de xocolata que us adjuntem, però
això no ho poden saber els equips.
El repartiment de cartes s’ha de fer de la següent
manera:
Nº de cartes
Ingredient

Equip 1 Equip 2 Equip 3

Ous

4

2

2

Sucre

4

2

Oli

2

1

Llet

5

3

Farina

5

2

1

Xocolata

2

1

1

Llevat

2

1

Forn

3

2

2
1
2
2

1
1

Algunes possibilitats de resolució són:
-- Que només el grup amb més ingredients
faci uns postres.
-- Que cada grup faci uns postres de diferent
qualitat.
-- Que tots els equips units facin uns sols
postres, un pastís de xocolata, que és pel
que estan pensats els ingredients si els
equips decideixen unir-se.
Algunes propostes de reflexió a partir del
joc són:
-- És millor col·laborar tots junts?
-- Calen tots els recursos per fer un bon
treball?
-- Per què s’han repartit així les cartes?

Proposta de recepta
de pastis de xocolata
Ingredients:
-- 4 ous
-- 400 gr. sucre
-- 220 ml. oli

-- 250 ml. llet
-- 300 gr. farina
-- 100 gr. xocolata
-- 10gr. llevat

Elaboració:
1. Bateu els ous amb el sucre, l’oli i la llet.
2. En un altre recipient barregeu la farina, el
llevat i el cacau en pols i afegiu-ho a la mescla
anterior passant-ho per un sedàs.
3. Bateu-ho bé.
4. I ara cap el forn: tan sols falta que col·loqueu
la massa dins del motlle i posar-lo al forn,
a 180º amb ventilació, durant 35-40 minuts
segons el forn, o fins que en punxar-lo al mig
amb un escuradents us surti sec.
5. Traieu-lo del forn i espereu-vos uns minuts
a desemmotllar-lo perquè no se us trenqui
6. Deixeu-lo refredar damunt d’una reixeta.

Manifest
3
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 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 on
escriure la resposta a la pregunta: “El meu
agrupament és?
3. Una vegada tinguem 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. Com per
exemple:

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
truc@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

Activitat 3.3

Com ja heu anat treballant de la mà del Nil,
vivim en un món incert, amb una realitat laboral
inestable, on el capitalisme hi té força i genera
greus desigualtats. També som esclaus i esclaves de les xarxes socials, les quals empobreixen les relacions humanes.

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: Una hora.

Indicacions
Temps: 1 hora aproximadament.

Material: Ordinador amb connexió a Internet.
Material: Ordinador amb connexió a Internet.

Desenvolupament
1. Necessitem que amb els Trucaires penseu
allò que no us agrada en relació als
temes que heu treballat amb les activitats
proposades pel Nil.
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
truc@jamborinada.cat amb el següent
assumpte:
TRUC+Nom agrupament+Municipi.
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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 (truc@jamborinada.cat), juntament amb la frase de l’activitat anterior.

4 Coneixem-nos!
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.

-- Presentació de la unitat (d’on sou, quants
sou, com us dieu, dades curioses…).
-- Informació sobre una ruta o tradició típiques de la vostra zona.
-- Una petita explicació sobre què espereu
de la Jamborinada.
-- Com viviu el cau CAU, de quin color és el
vostre fulard, etc.
-- Podeu ser tant originals com calgui, fer
volar la imaginació obre nous horitzons!

Rebreu un correu electrònic específic on
s’explicarà el procediment per establir el
contacte amb les altres unitats.

2. Una vegada hagueu rebut la carta dels
altres agrupaments, us demanem que feu
una publicació a Instagram amb una frase
de benvinguda, salutació o agraïment als
agrupaments amb els que heu interactuat amb les etiquetes #elnostretbhiserà
#jambotruc #AEIG (nom agrupament a qui
us dirigiu) i mencioneu al Nil (@nilbatpow).

Indicacions
Temps: Entre una hora i una hora i mitja.

La podeu fer en format físic o electrònic.

Material: Càmera de fotos i ordinador amb
connexió a Internet.

Desenvolupament
1. La Jamborinada és una gran oportunitat per
entrellaçar esforços, compartir experiències,
gaudir amb nous companys… I és per
això que hem decidit començar a escalfar
motors! Per presentar-vos als agrupaments
que tindreu més a prop durant la trobada us
proposem que els hi envieu una carta, feta
entre tots i totes, amb la següent informació:
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Annexos

205€
627€
3.827€
489€
460€
1.414€
342€
769€
221€
1.071€

509€
1.555€
9.494€
1.214€
1.142€
3.508€
849€
1.907€
549€
2.657€

Articles de vestir i calçat

Habitatge, aigua, electricitat i altres combustibles

Mobiliari, equipament de la llar i conservació de
l'habitatge

Salut

Transports

Comunicacions

Oci, espectacle i cultura

Educació

Hotels, cafès i restaurants

Aliments i begudes no alcohòliques

Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics

PREU MITJÀ SEGONS IDESCAT
AL 2015 PER PERSONA
1.781€

PREU MITJÀ SEGONS
IDESCAT AL 2015 PER LLAR
4.417€

CONCEPTE

Annex 1
TAULA AMB L’IMPORT MITJÀ PER GRUPS DE DESPESES

Dades extretes de l’Idescat: L’Institut d’Estadística de Catalunya.
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Creus que no mires la televisió. Però, quantes series o programes
veus a l’ordinador?

Tens el mòbil sobre la taula quan fas un àpat amb algú?

Quants cops envies un missatge via
mòbil a algú que esta a la mateixa sala?

Quants seguidors/amistats tens a les teves xarxes socials virtuals
i amb quanta gent realment et relaciones?

En el teu dia a dia, quantes pantalles uses en
comparativa als fulls escrits que utilitzes?

Quants cops al dia envies missatgeria electrònica (whatsApp,
Messenger, E-mail...)? Quantes d’aquestes vegades podries resoldre
la qüestió amb una trucada?

Quant temps passes consultant el mòbil
o davant de l’ordinador?

Annex 2
QÜESTIONARIS TRUC SOBRE L’ÚS DE LA TECNOLOGIA
També us podeu descarregar el qüestionari al web de la Jamborinada:

http://www.jamborinada.cat/wp-content/uploads/2017/01/Questionari-Truc.pdf

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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