PLANTILLA D’ACTIVITAT
Per Jocs, Dinàmiques i Tallers

Agrupament:

(qui envia l’activitat al Farcell)

Font:

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

Tipus:

Dinàmica

Joc

Taller

Nom:

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

Objectiu:

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

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)

Unitats i/o edats:

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

Temps preparació:

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

Durada:

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

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

Exterior

Extra ->
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Preparació:

(què cal fer abans de realitzar 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; ...)
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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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