PLANTILLA D’ACTIVITAT
Per Jocs, Dinàmiques i Tallers

Agrupament:

(qui envia l’activitat al Farcell)

A.E.I.G Cardenal Lluch

Font:

(creació pròpia, origen popular, d’on s’ha tret)

Creació pròpia

Tipus:

Dinàmica

Joc

Taller

Nom:

(idea de nom super guai o que sigui descriptiu de l’activitat, penseu que serà el títol al Farcell)

Minijocs confinats

Objectiu:

(objetiu pedagògic de l’activitat i/o què es busca treballar)

Cohesió de grup i entretaniment per aquests dies feixucs.

N. participants:
(per quantes persones està
pensada l’activitat)

N. dirigents:

(persones necessàries per
preparar i dinamitzar)

Material:

(quins objectes o recursos necessitarem per dur-la a terme)

Ordinador si és durant el confinament, i sinó es pot fer
cara a cara.
25 aproximadament (6 personnes
per grup però es pot adaptar)
/ 1 o més
Paper i bolígraf.

Unitats i/o edats:

(rang d’edat recomanat o unitats per les quals s’ha preparat)

De RING a TRUC

Temps preparació:

(quan es triga a deixar l’activitat a punt; ex. “1h 50min”)

Depèn. Si es segueix el model establert uns 10 minuts per mirar com funciona, si es fan les preguntes de nou, 1 hora.

Durada:

(quan dura l’activitat; en cas que consisteixi en diferents
fases, es pot desglossar)

1 hora aprox.
Consta de 6 minijocs de 10 min aprox cadascun.

Localitzacio:

(en quin espai s’ha de realitzar l’activitat idealment;
en el cas que les categoies se us facin petites afegiu més
detalls a Extres; ex. “un riu amb molts arbres”)
Interior

✔ Extra ->

Exterior

A on es vulgui
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Preparació:

(què cal fer abans de realitzar l’activitat)

S'han de fer els grups i mirar una mica en què consisteix l'activitat.

Explicació:

(en què consisteix l’activitat; què cal saber; quines son les normes; quines parts té; com ho expliquem als participants;
quin és el papers dels dirigents; qui són els dirigents; ...)

Es tracta d'un conjunt de minijocs que es juga per equips fets prèviament, aquests minijocs són dirigits per una o
més persones.
Cada grup ha de triar un representant per cada prova.
Consta de 6 minijocs:
Primer minijoc: TRIVIAL
És un petit qüestionari sobre 6 temàtiques diferents (entretaniment, geografia, història, literatura, ciència i esports).
Com s'hi juga? El dirigent llença la pregunta a tots els grups. El representant de trivial de cada grup té 10 segons
per escriure la resposta en un full. Quan s'acaba el temps han d'ensenyar el què han escrit al full a la pantalla.
Per cada pregunta encertada s'obté un punt.
Un exemple de pregunta: Geografia - A on està situada la "isla Mujeres"? (Mèxic).
Segon minijoc: RAPIDESA
Aquest minijoc en ser el més ràpid a trobar un objecte dictat pel dirigent.
Com s'hi juga? El dirigent dirà un objecte que es pugui tenir a casa o al cau,o a on sigui. Els representants de
rapidesa de cada grup hauran de buscar l'objecte per casa o a on estiguin situats i ensenyar-lo a la càmera per
aconseguir el punt.
Un exemple d'objecte: Una moneda d'un cèntim.
Tercer minijoc: MÚSICA
Aquest minijoc consisteix en tenir una bona oïda musical i descobrir de quina canço es tracta.
Com s'hi juga? El dirigent posarà un tros de cançó (entre 3 i 5 segons) i els representantsde música de cada grup,
hauran d'apuntar en un full la cançó i l'artista o grup que la canta. Els representants tindran 20 segons per escriure
les respostes en un full i ensenyar-ho a la càmera quan s'hagi acabat el temps.
Si només s'encerta la cançó o el grup/cantant, el grup obtindrà mig punt. Si s'encerten les dues coses, s'obtindrà un
punt sencer.
Exemple de cançó: Els primers tres segons de "I want to break free" de Queen.
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Quart minijoc: MÍMICA
Els representants de Mímica de cada grup hauran de ser els més àgils fent mímica i encertant la mímica dels altres
companys.
Com s'hi juga? El dirigent li dirà en privat un objecte, animal, qualsevol cosa al representant de mímica d'un grup, i
aquest haurà d'imitar-ho i el representant de mímica d'un altre grup ho haurà d'endivinar i així respectivament (El
grup 1 li fa al grup 2, el 2 al 3, el 3 al 4 i el 4 al 1).
Guanya 1 punt si l'encertes i si te l'encerten. Per tant cada grup pot obtenir fins a 2 punts en aquest minijoc.
Un exemple: un clauer.
Cinquè minijoc: ZOOM SUPER 3
Recordaràs la teva infància encertant sèries del club super3.
Com s'hi juga? El dirigent prèviament haurà hagut de buscar imatges de sèries del club super3 i capturar només un
fragment de la imatge. El dirigent compartirà pantalla amb tothom i els representants de Zoom super3 de cada grup
hauran d'escriure el nom de la sèrie en un full. Al cap de 15 segons hauran d'ensenyar les respostes a la pantalla.
Aquells que ho hagin encertat obtindran 1 punt.
Un exemple: les espies de veritat.
Sisè minijoc: MUTE
Hauràs d'encertar el que et diguin els altres mutejats.
Com s'hi juga? El dirigent prèviament haurà dit una frase al representant de Mute de cada grup. Cada representant
haurà de dir la seva frase però mutejat per tal que el representant del següent grup l'encerti. S'aplica el mateix ordre
que la prova de mímica. La puntuació funciona igual que mímica. Es poden obtenir fins a 2 punts.
Un exemple: A la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat.
L'equip que obtingui més punts, serà l'equip guanyador.
El dirigent va fent el recompte de punts.
Esperem que ho gaudiu tant com ho vam fer les TRUC del Cardenal Lluch :)
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Materials complementaris:
Si en algun dels apartats voleu incloure-hi imatges, vídeos o documents, indiqueu-ho amb el nom del fitxer
entre []. Per exemple:
Donarem a cada grup de participants un mapa amb els punts marcats:
[mapa.pdf]
Caldrà que tots aquests arxius els envieu en la mateixa carpeta comprimida on hi haurà aquesta fitxa
omplerta. Pels enllaços i links, els podeu posar directament dins del cos de l'apartat.

A tenir en compte:

(a què cal estar atents durant l’activitat; quines coses són fàcils que fallin; ...)

Experiència:

(vosaltres que heu fet l’activitat, com l’heu viscuda?; quin revisió en vau fer; ...)

Tags:

(quins són els items que millor defineixen l’activitat)
Taller amb material reciclat

Joc de ciutat

Gimcana

Joc de nit

Joc de pistes

Joc d’interior

Enigmes

Joc impromptu
Joc de rol

Dinàmica en grup

Joc per vetllada

Dinàmica de grup

Joc d’orientació

Dinàmica individual

Joc de coneixènça

Text/conte

Joc per caminar

Bons dies/Bones nits

Joc transversal

Treballem valors

Joc d’aigua

Descobertes

Nova ->
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