Dinàmiques per dur a terme
la revisió de la Jamborinada
als agrupaments

DINÀMIQUES PER DUR A TERME LA REVISIÓ DE LA
JAMBORINADA ALS AGRUPAMENTS
A continuació us facilitem quatre propostes per fer la revisió de manera dinàmica
amb les unitats i/o amb el Consell d’Agrupament.

1- La línia
1. Posem la unitat sencera en fila.
2. Proposem la pregunta o aspecte a revisar.
3. Si els infants o joves tiren cap a la dreta vol dir que estan més d’acord, a
favor, que valoren més positivament... si tiren cap a l’esquerra, el contrari.
Els o les caps, o la persona que dinamitzi i faci la recollida, mirem la fila des
del final per poder veure amb perspectiva on s’han col·locat els infants o
joves i poder extreure’n l’opinió de la unitat.
4. Un cop estiguin col·locats si volem aprofundir en el tema, podem demanar
a uns i als altres com es que s’han situat en aquest punt. Durant el debat
que es generi, els infants o joves poden moure’s de posició si així ho
consideren en sentir les argumentacions i reflexions del grup.
Material necessari:
- Formulari imprès per fer de guió i recollir les respostes.
- Guix, corda o quelcom que serveixi per marcar la línia al terra.

2- Les muntanyes de pedres
1. Repartim 6 pedretes o quelcom semblant a cada infant i jove.
2. Proposem la pregunta o aspecte a revisar.
3. Diem a cada infant o jove que ajunti més pedres o menys segons si estan
més d’acord, valoren més positivament o menys el tema en qüestió. Les
pedres de tots els infants i joves s’han de posar juntes en un punt fent una
muntanya de pedres. La mida de la muntanya, ens deixarà entreveure
l’opinió de la unitat.

4. Si volem aprofundir, podem obrir el debat un cop haguem reunit totes les
pedres, o bé, prèviament, en el moment en que cada infant o jove aporta
les seves.
Material necessari:
- Formulari imprès per fer de guió i recollir les respostes.
- Pedres o similar

3- La piràmide
1. Fem petits grups de 5-6 infants o joves de la unitat.
2. Donem el personatge de l’eix d’animació imprès (segons la unitat, donarem
el Martí, la Carlota, el Kotake, la Mariona o el Nil). (els podeu trobar al final
d’aquest document)
3. Cada grup ha de pintar el personatge com més li agradi.
4. Mentre els infants o joves pinten el personatge, els i les caps dibuixem una
piràmide en un paper d’embalar.
5. Un cop els grups acabin de pintar el personatge, plantejarem la pregunta o
aspecte a revisar.
6. Donarem un temps breu per a què el grup es posi d’acord i els demanarem
que col·loquin el seu personatge a la piràmide segons la seva valoració. Si
estan més d’acord, valoren més positivament, els va agradar més...
col·locaran el personatge més amunt de la piràmide. En el cas contrari, el
col·locaran més proper a la base.
*Per col·locar el personatge és recomanable fer-ho amb blue tack o similar
per poder enganxar-lo i desenganxar-lo diverses vegades, ja que són
diversos els temes a revisar.
7. Si volem aprofundir, podem demanar que argumentin on han situat el
personatge i obrir debat amb la unitat.

Material necessari:
- Formulari imprès per fer de guió i recollir les respostes
- 1 personatge imprès per cada grup
- retoladors o colors
- Blue tack
- paper d’embalar

4- L’aigua
1. Fem petits grups de 5-6 persones de la unitat.
2. A cada grup els donarem un recipient buit transparent (per exemple, una
garrafa), un altre recipient ple d’aigua i un estri que serveixi per traspassar
l’aigua d’un recipient a l’altre (per exemple, un got).
*Proposta: tenyir l’aigua amb pintura, tint o colorant pe tal que cada grup
tingui l’aigua d’un color diferent i sigui més senzill identificar-los.
3. Proposem la pregunta o aspecte a revisar.
4. Donarem un temps breu per a què el grup es posi d’acord i els demanarem
que segons com valorin el tema en qüestió, omplin més o menys el
recipient buit transparent. Si la valoració és més positiva, els ha agradat
més... ompliran més el recipient; i menys en el cas contrari.
5. Si volem aprofundir, després de cada pregunta o aspecte, podem obrir el
debat entre els diferents grups.
Material necessari:
- Formulari imprès per fer de guió i recollir les respostes
- 1 recipient gran i transparent per cada grup
- 1 recipient gran amb aigua per a cada grup
- colorant, tint o pintura de diferents colors (un per cada grup)
- got, xeringues o algun altre estri per traslladar l’aigua
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