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QUOTIDIÀ 

 

9:00h Fem el trasllat del material i la campanya de joguines + Esmorzar a càrrec del casal 

11:00h Comencem les feinetes de la MDA i Sant Jordi 

14:00h Acabem les feinetes. A dinar! 

______________________________________________________________ ________ 

16:00h Hola monis! Repàs del funcionament de la tarda 

16:30h Hola nens! Cal marcar els nens en 9 grups 

16:45h Motivació 

17:00h Comencem la gimcana 

18:40h Motivació 

19:00h Adéu nens 

19:20h Revisió conjunta de la gimcana + feinetes 

20:00h Missa jove (ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA) 

 

MOTIVACIÓ 

 

Dos exploradors (un capità i un mariner) estan en un vaixell pescant, de cop i volta, pesquen 

una ampolla amb un pergamí dintre. El pergamí explica la existència d’una illa on viuen 

persones en una societat molt avançada i futurista i no tenen valors. El missatge s’entén com 

una petició d’ajuda. Els exploradors arriben a l’illa, interactuen amb els “alienats” però no 

poden ja que estan amb el telèfon mòbil i no coneixen altra manera de comunicar-se. Els 

exploradors tenen una idea: ensenyar els valors, els quals estan en unes provetes que té una 

fetillera de l’illa. Els líquids de les provetes són de diferents colors (coca-cola, vermell, blau, 

groc, verd, taronja, lila i la mescla de tots aquests). 

Les provetes s’han de portar als habitants, s’aconsegueixen provetes fent proves. 

Les proves estan relacionades amb els valors de l’Home Nou, són vuit en total (hi ha una 

novena prova que és cantar la cançó de la Mare de Déu de l’Alegria). 

A l’última prova es dóna la proveta. Els habitants canten la cançó de la MDA i després es beuen 

la proveta. Recuperen els valors.  

 

DISFRESSES 
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-Mariner i capità: barret mariner, *camisa clara*, foulard blau, *pantalons blancs* (es porta de 

casa).  

-Fetillera: tela bruixa, amulets, collars, escombra... 

-Alienats: van de negre amb detalls de cartolina platejada. 

-Sensat: va de negre amb detalls de cartolina platejada i pantalons dels planetes.  

 

 

ACTIVITATS 

 Hi haurà un total de 9 proves (8 adreçades a treballar els valors de l’Home Nou i 1 per 

cantar la cançó de la Mare de Déu de l’Alegria). Cada prova tindrà una durada de 8 

minuts, comptant 2 minuts pel canvi.  Aquest canvi es durà a terme a partir d’un xiulet. 

 Els nens es dividiran en 9 grups. Perquè cap infant es quedi sense un referent del seu 

grup, se’ls numerarà repetint el número que es diu (per exemple, si és Collserola que 

comencem pel número 1 diran: 1,1,2,2,3,3...). 

 Collserola començarà pel número 1, Tagamanent pel 2, Matagalls pel 3, Cadí pel 5, 

Turons pel 7, Salòria pel 8 i Puigmal pel 9. 

 

* Per cada activitat, es durà a terme una petita reflexió * 

Esperit crític: Piràmide de Maslow. Els grups hauran d’ordenar les seves prioritats a la seva 

vida.  

- Material: cartolines, retoladors, llapis, goma, maquineta, tisores. 

 

Ser Oberts: En cercle i estant un al mig, aquest dirà “Que surti qui….” i tothom que compleixi la 

condició, haurà de sortir del seu lloc i, juntament amb la persona del mig, anar a un lloc nou. El 

que es quedi sense lloc, serà el proper en dir el següent ítem. 

- Material: caldrà pensar ítems per si algun infant no sap què dir. 

 

Ser Coherent: El grup es posarà en fila recta mirant tots en la mateixa direcció. El monitor li 

dirà una paraula a l’últim de la fila i aquest l’haurà de transferir fent mímica a la persona que 

tingui davant i així successivament fins haver recorregut tota la fila. 

- Material: cap. 

 

Ser Creatiu: Per parelles i amb els ulls tapats es farà una figura amb plastilina (tortuga, sol, cor, 

lluna, flor, papallona i peix). No es pot parlar. 
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- Material: plastilina. 

 

Lliure: Es faran relleus per parelles on les diferents parelles aniran lligats de cames, mans, 

cintura (o qualsevol altra part del cos) amb la mateixa part del cos de la seva parella. 

- Material: cap 

 

Amor: La teranyina. El grup estarpa een rotllana i cada membre es presentarà dient el seu 

nom, el grup i una cosa que el caracteritzi (als més menuts se’ls hi podrà ajudar dient 

exemples). Tot seguit, cadascú haurà de dir una cosa maca  d’un altre membre del grup metre 

li tira un cabdell de fil (poden ser aspectes psíquics o físics. Per exemple: m’agrada el teu 

somriure, com et rius, que sempre vols participar, etc), fent finalment una tela d’aranya entre 

tot el grup. 

- Material: cabdill de llana. 

 

Responsabilitat: Els grups hauran de transportar per parelles unes pilotes de ping-pong en una 

cullera, aguantant la cullera amb la boca. El que porti la cullera anirà amb els ulls tapats, i la 

seva parella l’acompanyarà. Guanya la parella que arribi amb més fermesa al final de la ruta i 

alhora s’hagi recolzat més. 

- Material: culleres de plàstic, pilotes de ping-pong. 

 

Solidaritat: Els grups es dividirà entre tres i a cada sub-grup se l’hi donarà uns retalls de paper 

amb els quals hauran de construir una figura que tingui un cor (no poden tallar ni doblegar els 

retalls). Per tal d’aconseguir-ho, hauran d’ajuntar els retalls de tots els sub-grups. Un cop fet el 

puzzle, se’ls hi mostrarà una figura igual que el que han fet (però sense estar tallat a trossos) 

on hauran d’escriure què és per ells la solidaritat, quan es senten solidaris. (OFRENA) 

- Material: cartolines, tisores, retoladors, tàquers, llapis, gomes, maquineta. 

 

Cançó de la MDA: Els grups hauran de cantar la cançó. Aquesta serà el remei perquè els 

habitants de la illa puguin tornar a ser ells. La durà a terme un (pre)monitor que sàpiga tocar la 

guitarra. Els infants podran acompanyar la cançó fent ritmes, ja sigui amb instuments o amb 

diferents parts del cos. 

- Material: guitarres, cançó impresa de la MDA, panderetes. 

 

AMBIENTACIÓ  
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Mural 

Es tracta de dibuixar una illa futurista (estil Dubai) en que hi apareixen enormes gratacels de 

colors, el mar amb peixos de colorins...ha de ser maca i que faci patxoca.  

- Material: llapis, gomes, maquinetes, tisores, precinto, paper d’embalar, pintura, 

safates, diaris, pinzells, esponges. 

Vaixell 

Amb una caixa de cartró (mesura tipus la d’una nevera), cal dibuixar un vaixell on hi ha de 

cabre dos tripulants. Cal tenir en compte que ha de ser fàcil de transportar. 

- Material: cartrons, llapis, gomes, maquinetes, tisores, precinto, pintura, safates, diaris, 

pinzells, esponges. 

 

 

 


