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NOM de l’activitat 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Construïm el nostre tresor 
Activitat pel grup de mitjans 
 
 OBJECTIUs 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 Descobrir el gran tresor que tenim al nostre centre d’esplai 

 
 Valorar la sort de poder anar a l’esplai 

 
 Conèixer la realitat d’un altre centre d’esplai 

 
 Treballar la identitat i pertinença al grup d’esplai i al Moviment. 

 
 

 emmarcament 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Necessitem dedicar un dia d’esplai a preparar una caixa-regal que intercanviarem amb un altre 
centre d’esplai del MCECC. (Es a dir, es durà a terme un intercanvi de regals entre centres 
d’esplai).  
 
El format d’aquesta caixa serà totalment lliure i, es pot fer i decorar tal i com vulgui cada centre 
d’esplai, l’única condició és que sigui un treball manual fet pels propis nens i nenes del grup.  
 
La idea és que dins d’aquesta capsa hi pugui haver un seguit de coses que expliquin qui sou, 
d’on sou, quin és el vostre centre d’esplai, què us agrada, etc.: en definitiva, que us presenteu al 
centre d’esplai amb qui intercanviareu la caixa (i que encara no sabeu qui és). D’aquesta manera 
els infants veuran que hi molts esplais del MCECC repartits per tota Catalunya. 
 
Amb aquesta activitat es pretén descobrir que no esteu sols i que no només hi ha més centres 
d’esplais a els pobles o ciutats, sinó que n’hi ha molts més per tot el territori o zona i que 
Catalunya n'està ple. 
 
Com heu pogut veure, l’eix d’animació de la trobada són els “PIXELS”. Per tant, en certa manera, 
la caixa de cada centre d’esplai (que tindrà forma cúbica o de prisma) esdevindrà un píxel de 
mida gegant... i que s’incardina en la fantàstica panoràmica que representa el MCECC. 
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 RECURSOS necessaris 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 Caixa (preferentment de cartró, de forma cúbica o de prisma). Escolliu la mida que 

vulgueu, però una possible referència és la d’una caixa de folis.  
 
 Mapa de la Zona o Territori (opcional) 

 
 

 Temps i espai 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 Durada prevista: 2 hores. (Una sessió d’esplai) 
 
 Dates: Caldria fer l’activitat abans del 27 de gener de 2018 (en que es celebrarà 

l’Assemblea General del MCECC). 
 

 Espais: pot fer-se en un espai interior o exterior, indistintament. 
 
 
 Desenvolupament 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Cada centre d’esplai decorarà una caixa que simularà el seu píxel on es guardaran tots els seus 
tresors. 
 
La decoració i creació és lliure, cada centre d’esplai la farà única i especial.  
 
Aquest píxel-tresor tindrà 10 peces molt importants que ens serviran per donar-nos a conèixer 
a l’esplai amb qui farem l’intercanvi: 
 

1. Foto divertida en la qual apareixen tots els membres del grup de Mitjans 
Els monitors/es la poden haver imprès prèviament o bé fer-la aquell dia i imprimir-la més 
tard. 

 
2. Joc preferit del grup: Els nens/es pensaran quin és el joc que més els ha agradat de 

tots els que han fet i, amb l’ajuda dels monitors, el redactaran (com si fos una fitxa 
d’activitat) per explicar-lo a l’altre esplai i que quan puguin, hi juguin ells també! 
Proposem que aprofiteu per fer el joc també amb els vostres infants. 

 
3. Cançó preferida per beneir la taula. La poden escriure ells, posar-hi els acords o inclús 

gravar-la! 
Dependrà de cada esplai, sentiu-vos lliures per escollir en quin format voleu fer arribar la 
cançó. Inclús si la cançó té un ball podeu fer un vídeo i buscar la manera de posar-lo 
dins la caixa (amb un pen, un enllaç a un Drive, un codi QR…) 
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4. Fer un dibuix d’un nen/a de l’esplai (caracteritzar-lo amb la panyoleta/foulard, la 
samarreta, tot allò que identifiqui el vostre esplai) 
Us proposem un joc molt simple per a que tots els infants puguin participar a fer el dibuix 
i no sigui obra d’un sol nen/a: 
Els infants es posaran tots en fila i quan el monitor/a doni la indicació el primer haurà 
d’apropar-se al dibuix i anar-li afegint elements com poden ser el foulard i la samarreta, 
quan el monitor/a ho indiqui aquell infant haurà de deixar el dibuix tal i com estigui i el 
següent company/a el continuarà. Així fins que hagin passat tots i quedi un dibuix amb el 
traç de tots els membres del grup. 

 
5. Un foulard/panyoleta.  

Cadascú pot decidir si n’envia una de roba, la crea, la dibuixa, etc... i si no tenim fulard 
com a centre d’esplai, doncs afegim un element que ens identifiqui i que pel nostre 
centre sigui rellevant (logotip, una bandera,...) 

 
6. Presentació de la zona/territori. Quins esplais hi ha?  

Proposem que els monitors/es portin imprès un mapa de la zona i entre tots pugueu anar 
marcant tots els esplais que hi hagi. 

 
7. Fotos dels nens/es ensenyant la ciutat/barri/poble i el seu esplai  

Una manera de fer-ho seria fent grupets i donant-los un temps determinat per sortir al 
carrer i fer-se una foto original davant d’allò que vulguin ensenyar. 

 
8. Mostrar alguna cosa que identifiqui el lloc on viviu 

Cada esplai decidirà què vol ensenyar i per tant, de quina manera ho vol fer! 
 

9. Què és el que més us agrada de l'esplai? 
Una proposta és que entre tots els infants facin conjuntament una carta on puguin 
explicar-ho però, llibertat absoluta per escollir de quina manera ho explicaran a l’altre 
centre d’esplai! 

 
10. Sorpresa! Què és allò tant original que sabeu fer? Sigueu creatius, teniu llibertat 

per enviar un desè element! 
Us recomanem que per tal de poder-ho fer tot dividiu els nens/es en grupets i que 
cadascú s’encarregui d’una de les coses a preparar. 

 
Tots aquests tresors s’enviaran dins la caixa que cada esplai haurà creat i decorat.  
 
La idea és que aquest regal estigui acabat abans de l’Assemblea General Ordinària del MCECC 
(27 de gener de 2017) per tal de facilitar els intercanvis entre esplais i que els responsables s’ho 
puguin donar a la mà en lloc d’haver-ho d’enviar. 
 
I per acabar, un altre dia... 
 
Per acabar de tancar la dinàmica i un cop fet l’intercanvi, caldrà fer una petita activitat i posar en 
un mapa de el centre d’esplai amb qui s’haurpa fet l’intercanvi. Caldrà obrir la caixa rebuda i 
descobir-ne el seu interior. També serà bo enviar una foto del grup amb el regal que han rebut 
per a que els de l’altre centre d’esplai vegin que ja ha arribat! O pels més animats, podrien 
gravar-se cantant la seva cançó preferida o alguna cosa original! 


