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Activitats de motivació: 
Constituïm la tribu!
L’activitat inclou petites activitats 
que podem realitzar en varies ses-
sions i que ens serviran per consti-
tuir La Tribu. Potenciarem el diàleg, 
l’apropament als altres, el tracte 
amb afecte, les relacions de res-
pecte, l’escolta i el sentiment de 
pertànyer al grup.

Objectius educatius
 Reconèixer els aspectes positius 

d’un mateix i apreciar els companys 
i companyes.

 Desenvolupar la psicomotricitat fina 
i habituar-se a usar estris d’expressió 
plàstica.

 Escoltar de manera pacient i 
aprendre a parlar de forma respec-
tuosa i agradable.

 Gaudir de les activitats de grup, 
passar-s’ho bé amb els companys/
es del grup.

 Identificar conductes agradables 
i desagradables.

 Ajudar-se mútuament, cooperar 
amb els altres desinteressadament.

Centre d’interès i ambientació
La Carlota i el Miquel arriben a 
l’esplai molt amoïnats.
- Hem de fer alguna cosa per tro-
bar el Papageno... Els de La Tribu de 
Camelot estem intentant esbrinar 
què pot haver passat, però no ens 
en sortim i us necessitem per tro-
bar el canari de la Rosa. Ens voleu 
ajudar???
Els infants van intervenint en la 
conversa mentre responen les pre-
guntes que els fan els personatges.
- I com creus que ens podrien ajudar 
Carlota?
- Primer de tot hauríeu d’armar-vos 
cavallers i cavalleres, tal com vam 
fer nosaltres per constituir el grup, 

per deixar clar que sempre treba-
llaríem en equip i que tots i totes 
lluitaríem pel mateix. Nosaltres vam 
armar-nos amb un calidoscopi però 
si voleu podeu fer-vos un escut de 
cavallers i cavalleres. Sabeu com 
armar-vos???
- Nosaltres vam fer una cerimònia! 
Podríeu fer-ne una!
- Però nosaltres també vam pintar 
el nostre lema i vam compartir el 
filtre - tot terreny de l’amistat.
- Tens raó, aquests són els tres 
passos que han de seguir primer 
de tot, per poder ajudar La Tribu de 
Camelot, així que... mans a l’obra!
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La Carlota i el Miquel ens proposen:
 Ens armem cavallers i cavalle-

res! Cadascú s’armarà a si mateix 
confeccionant el seu escut. Aquest 
escut pot estar dividit en 4 qua-
drants. L’infant haurà d’omplir els 
tres primers amb una imatge que 
l’identifiqui, una imatge d’alguna 
cosa que li agradi i una imatge que 
representi el repte que té o allò 
que hauria de millorar. Finalment, 
per tal d’acabar d’armar-se, serà 
necessari que cada infant acabi 
l’escut d’un infant del grup, omplint 
el 4t quadrant amb alguna imatge 
positiva del seu company/a.

Un cop tothom tingui el seu escut 
explicarem el significat de la ceri-
mònia:
Tots els nens i nenes hem de treba-
llar plegats en un mateix misteri i 
per fer-ho necessitem conèixer-nos 
bé, acordar una sèrie de normes i 
decidir el nostre lema. 
•	 Conèixer-nos	 ens	 pot	 servir	 de	
molt! Per exemple, si sabem quines 
coses sap fer bé cadascú de nosal-
tres, podrem repartir tasques i ser 
més ràpids a l’hora de resoldre els 
misteris, perquè aprofitarem el millor 
de tots nosaltres! 
•	 Acordar	 normes	 també	 és	 molt	
important! Les normes són les ma-
teixes per tothom i s’han de com-
plir. Si posem normes és més fàcil 
que hi hagi justícia entre tots i totes, 
perquè tothom estarà en igualtat de 
condicions.
•	 El	 nostre	 lema	 l’haurem	 de	 re-
cordar sempre! Ens serveix per 
guiar-nos quan estem despistats. Si 
algun dia alguna persona del grup 
s’oblida de la manera que tenim de 
treballar, algun company o com-
panya li podrà recordar la norma 
que hem pactat.

Podem fer la cerimònia en rot-
llana. Cadascú anirà dient el seu 
nom, explicarà què hi ha posat a 
l’escut i què hi ha posat a l’escut 
d’un company/a. Quan hagi acabat 
l’explicació, posarà l’escut a la per-
sona corresponent. Per exemple: 
Jo, Mireia, que sóc divertida i tinc 
moltes ganes de viure aventures, 
t’armo cavaller, Jofre, perquè ets 
respectuós amb els altres.

Pararem molta atenció al que vagi 
dient tothom, perquè ens pot servir 
de molt el que diguin els altres i per 
fer sentir bé la persona que parla 
en cada moment.
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 Pintem el nostre lema: Abans 
de plasmar el nostre lema en pa-
per haurem de triar el que més ens 
agradi i, sobretot, que representi la 
nostra manera de pensar.

Per facilitar el procés de tria als més 
petits, prèviament a l’activitat els 
monitors podem fer una selecció 
d’imatges vistoses que expressin 
diferents valors. Aquestes imatges 
han de ser grans i els infants les han 
de poder relacionar ràpidament 
amb alguna conducta, expressió o 
estat d’ànim positiu o negatiu.

Col·locarem les imatges plastifica-
des al damunt d’alguna tela, al te-
rra. Les observarem detingudament 
i procurarem que els altres tinguin 
prou espai per mirar les fotografies, 
agafar-les, donar-los la volta, tenir-
les una estona a les mans... Hem de 
ser pacients i respectuosos. 

Podem proposar-los triar-ne tres 
entre tots i totes. A l’hora de fer la 
tria caldrà que els monitors guiem 
el debat dels infants, vetllant perquè 
tots i totes tinguin el seu espai per:
• Parlar de la fotografia que els 
agrada més,
• escollir la que no agafarien,
• explicar perquè els agrada més 
una que l’altra,
• pensar a què els recorda,
• escoltar els altres...

Cadascuna de les fotografies tria-
des la podem traduir a una paraula 
clau que resumeixi el contingut de 
la fotografia. Així, el nostre lema 
poden ser tres paraules que siguin 
fàcils de recordar pels infants.

Aquest lema l’hauran de recordar i 
complir en totes les activitats que 
duguin a terme com a grup, però 
també podem fer que el facin seu 
i l’apliquin a la seva vida diària. A 
casa, al parc, allà on vagin poden 
recordar aquestes tres paraules, 
per exemple: igualtat, estima i 
convivència.

Finalment, enganxarem les fo-
tografies a una cartolina o paper 
d’embalar i farem un mural amb el 
nostre lema per ambientar Camelot.
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 La recepta de l’amistat: Abans 
de començar a donar un cop de 
mà a La Tribu de Camelot farem 
una cosa semblant al seu filtre – 
tot terreny: cuinarem la recepta 
de l’amistat que ens nodrirà de 
bon humor, d’empatia i respecte. 
D’aquesta manera ens assegurarem 
que el grup és capaç de treballar 
en equip i de compartir peripècies 
sense enfadar-se. Cuinar aquesta 
recepta ens ajudarà a establir rela-
cions d’afecte i confiança amb els 
altres nens i nenes. Seguirem els 
consells de la Carlota i el Miquel. 
Per poder obtenir una bona recepta 
de l’amistat necessitem:
•	Una gran quantitat de somriures: 
Farem diferents jocs que ens faran 
riure cada vegada més i ens apropa-
ran als altres. Mai obligarem ningú 
a fer res que no vulgui. Proposem 
diferents exercicis:
- En rotllana anem posant el nostre 
cap a la panxa d’un company, aquest 
a la d’un altre i així successivament. 
Aquesta posició sempre provoca el 
riure i una vibració a la panxa que 
arriba al cap del company.
- Aleatòriament, anirem indicant 
a alguns infants que diguin el seu 
nom com si fossin cabres. És molt 
divertit perquè a cadascú li surt el 
nom d’una manera diferent i ens fa 
riure molt a tots.

- Ens farem pessigolles els uns als 
altres.
El riure és la distància més curta 
entre dues persones (Borge, V.). 
Ens ajuda a millorar emocional-
ment les relacions amb els altres, 
l’autoestima, la imaginació i el sen-
tit de l’humor. És important apren-
dre a riure amb els demés i no dels 
demés, i també riure de la pròpia 
situació, riure d’un mateix.

•	Moltes dosis de confiança: Fa-
rem diferents jocs de confiança que 
ens ajudaran a perdre la por, a con-
fiar en nosaltres mateixos i en els 
altres:
- Tots els pollets (infants) caminen 
amb els ulls tapats per la sala i cada 
vegada que es troben alguna per-
sona li diuen piu piu. Si l’altre con-
testa piu piu continuem buscant, 
fins que trobem algú que no ens 
contesta, aquesta serà la gallina (un 
dels infants).
- A cada infant li diem el nom d’un 
animal. Hi ha d’haver els noms dels 
animals repetits dues vegades. Ca-
minant amb els ulls tancats per la 
sala els infants hauran de fer el so 
del seu animal fins que trobin la 
seva parella.

•	Una mica d’ajuda mútua: Amb 
l’objectiu d’aconseguir tots una 
mateixa fita i d’haver-ho de fer tots 
junts per poder obtenir el resultat 
esperat, proposem alguns reptes i 
jocs cooperatius, a partir dels quals 
els infants aprendran a ajudar-se i 
animar-se:
- Tots asseguts al terra, amb els 
braços creuats davant nostre ens 
agafem les mans amb els companys 
dels costats i intentem aixecar-nos 
tots alhora, de manera que no es 
desfaci la cadena i que la pujada si-
gui equilibrada, és a dir, que no hi 
hagi ningú que s’aixequi abans o 
després.
- Cada infant tindrà un globus i li 
anirà donant copets. Quan fem una 
senyal colpejaran amb força el seu 
globus i a partir d’aquí hauran de 
cooperar amb la resta de companys 
perquè cap globus toqui el terra.


