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FITXA ACTIVITAT 

TÍTOL 

Per Nadal, pastorets sempre! 

Subtítol 

Lluquet et vaig dir figures, no fruites!! On són les figures? 

 

Introducció 

El Lluquet vol muntar un pessebre. Li demana al Rovelló que vagi a buscar les 
figures. Aquest que és molt despistat ha entès “fruites” i arriba amb una bossa plena 
de fruita. Com que és molt despistat ha estat previsor i ha fet un mapa amb els 15 
punts on ha estat. En cada punt ha deixat pistes per no perdre’s i trobar el camí. 

Desenvolupament 

Els hi dóna als participants el mapa amb els 15 punts marcats, en què el punt lila és 
el final del recorregut, poden fer la resta de proves en l’ordre que vulguin. No podran 
fer la prova del punt lila fins que hagin fet la resta. Hauran de passar per tots els 
punts per tal d’aconseguir una figura del pessebre i portar-la a l’esplai. On estarà 
preparada la paret per a anar enganxant les figures i crear un pessebre gegant.  
 
Se’ls hi haurà d’explicar que si a les 18.15h no han arribat a temps a fer totes les 
proves, no passa res, s’hauran de dirigir al punt lila per fer la última prova i acabar 
l’activitat.  

INICI I FINAL DE L’ACTIVITAT 
 
Convocarem als grups en horaris diferents ja que les famílies de Terra no aniran al 
mateix ritme que premonis. La durada de l’activitat és aproximadament fins a les 
18.30h, és a dir, aquesta és l’hora màxima per venir a l’esplai i acabar (donant la 
figureta del pessebre i berenant). Però si els grups van acabant abans d’aquesta 
hora, poden venir quan acabin i se’ls hi donarà el berenar i podran marxar. Per tema 
COVID intentarem que no acabin tots a la mateixa hora per no ajuntar-nos tothom 
(per això els diferents horaris).  
Les famílies poden acompanyar als infants per fer l'activitat, cada nucli familiar al 
seu ritme. Però si venen infants sense acompanyants serem les monitores qui els 
acompanyarem a fer l’activitat (a terra, foc i aire / aigua i premonis pensem que 
poden anar sols).  
 
Terra i Foc a les 16h  
Aire 16:30h 
Aigua i premonis: 17h 
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EL MAPA 
 
A cada grup participant els hi donarem un full. La part de davant d’aquest serà un 
mapa on hi hauran els 15 punts marcats. A la part de darrere hi haurà una graella 
amb 15 espais on hauran d’anar escrivint el número, paraula, resposta… que 
aconseguiran en cada una de les proves.  

 
 

ELS PUNTS I LES PROVES 
 
En el mapa hi hauran 15 punts marcats de diferents colors: els 10 punts grocs seran 
proves sense monitor/a, en què hauran d’obtenir una resposta i apuntar-la a la seva 
targeta, També hi haurà 4 punts vermells que seran proves amb monitor/a i 1 punt 
lila amb monitor/a, el punt final on totxs han d’acabar. 
 
10 punts grocs: 

 PLAÇA DEL FORUM 
 PLAÇA DEL REI 
 PLAÇA DE LES COLS 
 CARRER DELS PILONS 
 PORTAL DE ST ANTONI 
 SAAVEDRA 
 PALLOL 
 PLAÇA VERDAGUER 
 COS DEL BOU 
 PLAÇA DE LA FONT:  

 

 

 
4 punts vermells: 

 CAMP DE MART: 1 pastoret 
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 PLAÇA DE DAMES I VELLS: 1 patge 
 PLAÇA PAGESIA: 1 pastoret 
 PLAÇA SANT JOAN (FONT): 1 tió 

 

 

1 punt lila: 
 PLA DE LA SEU: el punt final. Quan hagin aconseguit passar per tots els 

punts hauran d’anar a aquest últim. Allí hi haurà un àngel que anaven volant 
per la part alta i han vist les figures i les han agafat perquè no es perdessin. 
Comprovarem que han aconseguit trobar tots els punts i superar les proves i 
a canvi els hi donarem una figura del pessebre. D’allí els enviaran cap a 
l’esplai.  

 

Prova Lloc Pista / prova Personatges 

1. PLAÇA 
FÒRUM 

Endevina quina part del pessebre són 
aquests QR’s: 
riu 
establia  
estel 
pont  

 
- 

2. PLAÇA REI Desxifra el missatge: Trobaran un 
paper amb un missatge encriptat en 
un punt de la plaça i un paper amb la 
llegenda (dels símbols del missatge) 
a un altre punt de la plaça. Han de 
trobar el missatge ocult i apuntar-lo a 
la targeta.  
RESPOSTA:  

 

- 

3. CAMP DE 
MART 

Fer una figura amb escuradents. 
(llibre Arnau) 

1 pastor 

4. PLAÇA DE 
LES COLS 

tindran un paper amb el resum del 
CONTE DE NADAL DE CHARLES 
DIKENS: hauran de llegir la història i 
trobar els que els demanem: 
Vocals al títol del text 10 
Núm de vegades que surt Nadal: 7 
Núm d’esperits de la historia: 3 

 

- 

5. CARRER 
PILONS 

Acaba la cançó!: Trobaran un paper 
amb la lletra d’una cançó nadalenca 
amb espais en blanc: faltaran 5 
paraules a la lletra que hauran de 
completar i apuntar a la seva targeta.  
RESPOSTA: les 5 paraules de la 

 

- 
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cançó.  

6. PLAÇA 
DAMES I 
VELLS 

Torre de tuercas.  1 patge 

7. PORTAL 
SANT 
ANTONI 

Encerta l’endevinalla:  
Em feu quan s’acosta Nadal, amb 
persones i animals, a vegades tinc riu 
i pont, d’altres estels i neu, fins i tot, 
però sempre la figura principal és la 
més petita del portal. 
RESPOSTA: pessebre 

Em posen moltes cares, però tothom 
em reconeix. Si bé cada any 
m’actualitzen, el posat és el mateix. 

RESPOSTA: EL CAGANER 

 

- 

8. SAAVEDRA ficarem una imatge amb colors  
1 de blau  
9 de grocs 
7 de vermells 
9 de verds 
 
sota endreçarem els punts de colors  
1/b 9/g 7/v 9/Vd 
RESPOSTA: 1979 

 

- 

9. PLAÇA 
PAGESIA 

Memory de l’esplai (fer-lo) 1 pastor 

10. PALLOL En uns 3 minuts hem d’aconseguir fer 
un castell de cartes el més alt 
possible i que aguanti com a mínim 5 
segons. Ho aconseguirem? 
RESPOSTA: el número de cartes del 
seu castell. 

 

- 

11. PLAÇA dels 
SEDASSOS 

Hauran de fer-se una foto amb  
3 peus 
3 mans… 
1 cul 
2 colzes 

 

- 
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i penjar-la o ensenyar-nos la foto. 
(que hauran d’apuntar al full el 
número de dits que es veuen) 

12. PLAÇA 
SANT JOAN 

Cantar caga tió amb la boca plena 
d’aigua 

Tió  

13. COS DEL 
BOU 

Hauran de mesurar el carrer des de la 
farmacia fins a la porta de la colla 
jove. 
(passes, peus, bolis, encenedors) 
RESPOSTA: la que els doni 

 

- 

14. PLAÇA DE 
LA FONT 

QR amb caganers: Trobaran una 
foto de la plaça amb un caganer i 10 
caques amagades per la foto. Una 
frase que fiqui: Quantes caques hi ha 
a la foto? RESPOSTA: 10 

 

- 

15. PLA DE LA 
SEU 

Ensenyar la targeta, que et posin el 
segell de l’esplai, i cap a berenar a 
l’esplai!  

1 angel 

 

MONITORS ACOMPANYANTS: 
 els monitors acompanyants: seran aquells que acompanyin als infants que 

vinguin sense famílies i no tinguin edat com per anar sols. Hem pensat que 
aquests seran els infants del grup d’aire.  

 
PERSONATGES ESPLAI I XOCOLATERS: 
Lluquet 
Rovelló  

EL PESSEBRE FINAL 
 
A mesura que els participants vagin arribant aniran col·locant la figura del pessebre 
al mural i els hi donarem la coca amb xocolata de premi per haver aconseguit arribar 
fins al final! 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Avaluació 
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Hem comptat amb la participació de les famílies per desenvolupar l’activitat. Els hem 
enviat un qüestionari on han valorat l’activitat en si.  
En general, s’ha valorat molt positivament l’activitat i sobretot s’ha valorat molt 
positivament el fet de treballar la tradició catalana durant el Nadal.  
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FITXA TÈCNICA 

Nombre participants Totes les participants que vulguin participar 

Edat recomanada Des de  5 fins a 18 (obert a famílies i amics) 

Espai Part Alta de Tarragona (Aire lliure) 

Material 
El que hem necessitat per les proves, ho 
adjuntem a possibles adaptacions.  

Temps aproximat 2h 30’ 

Objectius 

 Promoure la cultura catalana durant la festivitat del Nadal 

 Passar un dia amb famílies/infants/educadores 

 Apropar altres infants a l’esplai. 

Possibles adaptacions (Avtivitats per l’activitat) 

ANNEXOS:  
 

 
 Prova 2: paper del missatge encriptat + paper de la llegenda dels símbols.  
 Prova 3:  
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Només movent 3 escuradents, quants triangles equilaters (que tenen els 
costats iguals) pots aconseguir? 

 
RESPOSTA : 5  
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 prova 4: Conte de Nadal, de Charles Dickens 

 

El senyor Scrooge és un home avar, garrepa i solitari, que no celebra el 
Nadal, i només pensa a guanyar diners. Una vigília de Nadal, Scrooge 
rep la visita del fantasma del seu antic soci, mort anys enrere. Aquest li 
explica que, per haver estat avar en vida, tota la seva maldat ha 
esdevingut una llarga i pesada cadena que ha d'arrossegar per tota 
l'eternitat. Li anuncia que a ell li espera un destí encara pitjor, i li avisa 
que tindrà una darrera oportunitat de canviar quan rebi la visita dels tres 
esperits de Nadal. Scrooge no s'espanta i desafia la predicció. Aquesta 
nit apareixen els tres esperits nadalencs: el del Passat, que fa recordar 
a Scrooge la seva vida infantil i juvenil plena de malenconia i enyorança 
abans de la seva addicció per la feina i el desmesurat afany de diners. 
El del Present fa veure a l'avar la situació actual de la família del seu 
empleat Bob, que malgrat la seva pobresa i la malaltia del seu fill Tim, 
celebra el Nadal. També us mostra com totes les persones celebren el 
Nadal; fins i tot el seu nebot, Fred, que ho fa d'una manera irònica però 
alegre, ja que ningú no vol la presència de l'avar. Abans de 
desaparèixer a mitjanit, l'esperit mostra un parell de nens d'origen 
tràgicament humà: la ignorància i la necessitat. El terrible i ombrívol 
Esperit del Futur us mostra el destí dels avars. La seva casa saquejada 
pels pobres, el record gris dels seus amics de la Borsa de Valors, la 
mort del petit Tim i el més espantós: la seva pròpia tomba, davant la 
qual Scrooge s'horroritza de manera que suplica una nova oportunitat 
per canviar. Aleshores, l'avar desperta del seu malson i es converteix 
en un home generós i amable, que celebra el Nadal i ajuda els qui 
l'envolten. 
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 Prova 14: QR troba caques. 
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