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mit jans

8-12
anys

objectius educatius
1. Expressar els propis sentiments. Estar disposats al diàleg i la comunica-
ció. Escoltar de forma activa, parant atenció a les explicacions dels altres. 
2. Ser capaços de posar-se al lloc dels altres. Rebutjar situacions d’injustícia 
i exclusió.
3. Conèixer diferents experiències culturals. Integrar bones pràctiques i 
valorar positivament els punts forts d’altres cultures.
4. Mantenir un bon autoconcepte i apreciar els altres.
5. Formar les pròpies opinions entorn a situacions que s’esdevenen a la 
societat.
6. Treballar en equip, cooperar i ajudar-se mútuament. 
7. Reflexionar entorn les desigualtats.

projecte de teatre
Els infants mitjans treballaran entorn un projecte de teatre que els per-
metrà posar-se a la pell dels personatges de l’obra, treballar en equip, 
reflexionar entorn les situacions que viuen els personatges i posar en 
pràctica totes les seves habilitats creatives.

Proposem treballar el segon llibre de La Tribu de Camelot. El misteri del 
botí pirata, perquè permetrà als infants mitjans desenvolupar actituds de 
respecte, empatia i amistat. La manera de treballar de la colla ens ajudarà 
a remarcar la igualtat entre les persones per damunt de les diferències. 
El fet que La Tribu tingui l’objectiu d’ajudar els altres ens portarà a re-
flexionar entorn les situacions injustes i de desigualtat. En definitiva, 
representar aquesta obra és una molt bona ocasió per posar en pràctica 
els continguts de la proposta educativa i desenvolupar activitats des de la 
interculturalitat i la fraternitat.



53

la tribu de camelot a escena!
Presentació
Farem un petit projecte de teatre 
que ens permetrà promoure valors 
d’empatia i respecte cap als altres. 
Els nois i noies desenvoluparan ha-
bilitats comunicatives que els aju-
daran a estar més cohesionats com 
a grup. Representaran l’obra a la 
gent gran del barri.

Objectius educatius
 Treballar en equip. Col·laborar i 

ajudar-se mútuament. Desenvolu-
par el sentiment de grup.

 Estar disposats a dialogar, comu-
nicar-se obertament i dirigir-se als 
altres de forma respectuosa. Mos-
trar actituds agradables i interès pel 
diàleg. Escoltar i seguir de forma 
activa les converses.

 Adquirir habilitats d’expressió 
corporal. Tenir consciència de l’espai 
en escena.

 Ser capaços de posar-se a la 
pell de l’altre, representar diverses 
situacions i reflexionar entorn a 
aquestes. 

 Relacionar aspectes de l’obra 
de teatre amb situacions reals. Ser 
crítics davant de les injustícies i 
desigualtats. 

 Establir relacions positives i de 
respecte, expressar els seus sen-
timents vers els altres i compor-
tar-se en coherència amb els seus 
compromisos.

Motivació
Per tal de motivar els nois i noies a 
representar l’obra preparem algu-
nes activitats prèvies com:

 Conèixer un grup de teatre ama-
teur: conèixer la filosofia del grup, 
saber com treballen, descobrir 
obres de teatre seves, trucs, assistir 
a un assaig.

 Visitar un teatre: conèixer les 
instal·lacions (escenari, teló, vestua-
ris), conèixer les tasques del tècnic 
de so, l’apuntador, l’escenògraf, el 
maquillador i el director de l’obra.

 Consultar o llegir algun guió de la 
companyia.

 Anar a veure l’obra de teatre del 
grup que hem vist assajar o d’una  
altra companyia. 

L’obra
La Carlota i el misteri del botí pirata 
és un dels llibres de la col·lecció de 
La Tribu de Camelot, de la Gemma 
Lienas. Aquesta tribu és una colla 
d’amics que decideixen treballar 
sempre en equip, ajudar les perso-
nes que ho necessitin i lluitar per la 
igualtat. Després d’haver resolt El 
misteri del canari robat, la tribu es 
retroba a El misteri del botí pirata 
per resoldre l’enigma de la moneda 
d’or antiga. Donat el lligam entre la 
filosofia de la tribu i els continguts 
de la proposta educativa, proposem 
donar-li forma d’obra de teatre al 
llibre per poder-lo representar. 

empatia

ident i tat
comunicac ió

respecte

pert inences múlt iples

just í c iaequitat
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No obstant, també podem escollir 
alguna altra obra que tingui elements 
de treball en equip, de respecte, em-
patia i igualtat.

El projecte de teatre i la  
proposta educativa
El fet de constituir-se com a com-
panyia i comprometre’s a fer tot el 
procés de preparació de l’obra és 
un senyal de la disposició dels nois 
i noies a treballar en equip. Fer al-
guna cosa conjuntament els ajudarà 
a reconèixer-se com a grup i a sentir 
que pertanyen a un mateix equip; a 
més, tothom serà important per ti-
rar endavant el projecte. Mitjançant 
aquest projecte els nois i noies 
aprendran a treballar cooperativa-
ment i tothom serà important per 
tirar-lo endavant.

Representar una obra de teatre ens 
permetrà posar-nos a la pell d’altres 
persones i adquirir competències 
comunicatives. A més, fer-ho per 
un col·lectiu de persones grans 
representa oferir-los una activitat 
alternativa que els permetrà pas-
sar una bona estona i relacionar-se 
amb nois i noies joves.

Amb tot, el projecte de teatre és 
un exercici que lliga molt bé amb 
els continguts de la proposta edu-
cativa i que podem relacionar amb 
altres activitats interessants que 
proposem més endavant. 

De l’entrenament  
a la representació

 Entrenament previ
Un cop haguem realitzat les visites 
de motivació, començarem a fer 
l’escalfament a partir d’activitats 
d’expressió oral i corporal, jocs de 
confiança, dramatitzacions, con-
fecció de disfresses, coreografies 
i danses. D’aquesta manera ens 
posarem a prova, ens coneixerem 
millor, serem conscients de les 
nostres capacitats i podrem deci-
dir quina tasca encaixa millor amb 
les nostres habilitats.

 Constituir-nos com a companyia
Ens plantejarem la possibilitat de 
constituir-nos com a companyia i fer 
una obra de teatre. En aquest mo-
ment reflexionarem entorn a la du-
rada de tot el procés, la importància 
de comprometre’ns amb el grup,  
de treballar en equip i conviure de 
manera agradable.

Per tal que tothom tingui clara la 
manera de treballar de la compan-
yia, podem pensar el nostre lema, o 
bé, redactar els 4 trets identitaris o 
normes bàsiques per poder formar 
part d’aquest grup, que tothom ha 
de complir.

 Planificar el calendari
Determinarem el calendari del 
projecte. Aprofitarem per decidir 
on volem representar l’obra de 
teatre i quin volem que sigui el pú-
blic. Pot ser interessant dirigir-nos 
al col·lectiu de les persones grans 
per ampliar l’oferta d’activitats 
destinades a ells/es, per fer-los 
passar una bona estona, fer-los 
sentir importants i oferir-los la 
possibilitat de relacionar-se amb 
nois i noies joves.

Serà el moment de reservar un 
lloc on actuar com el casal de la 
gent gran, el centre cívic del barri, 
un auditori o el teatre de l’escola. 
Haurem de preveure que necessi-
tarem aquest espai com a mínim 
dos dies, el de l’assaig general i el 
dia de la funció.
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 Conèixer el llibre
Presentarem el llibre de La Carlota i 
el misteri del botí pirata i cadascun 
dels personatges. Per tal que els 
nois i noies es puguin fer una idea 
de com és cadascú, podem esca-
nejar la pàgina de presentació dels 
personatges que apareix al llibre i 
projectar-la en gran. Farem una 
primera lectura entre tots i intenta-
rem dividir la història en parts, que 
possiblement es convertiran en els 
diferents actes de l’obra.

 Elaborar el guió
Els monitors i les monitores escriu-
rem les primeres parts de cada acte 
i després els nois i noies treballaran 
per grupets i continuaran els guions 
que haurem començat els monitors. 
Un cop tinguem el primer esbós as-
signarem els personatges a cadascú 
i llegirem el guió entre tots i totes. 
A mida que anem llegint anirem 
fent les rectificacions que calgui.

 Repartir la feina
Com haurem visitat el grup de tea-
tre amateur, ja coneixerem l’equip 
necessari per muntar una compan-
yia. Per tant, ja podrem començar a 
repartir-nos els papers i les tasques 
de cadascú. Hi haurà el director o 
directora de l’obra, els actors i les 
actrius, els responsables dels deco-
rats, de la llum, del so, del vestuari 
i el maquillatge, de la publicitat i el 
reportatge fotogràfic.

Hem de deixar ben clar que assumir 
la responsabilitat en un d’aquests 
aspectes, per exemple el vestuari, 
no significa que haguem de fer no-
saltres sols els vestits de cada per-
sonatge i que només poguem fer 
això, sinó que haurem d’organitzar 
tot l’equip per tal que el dia de 
l’assaig general tothom tingui la 
seva vestimenta a punt. Tots i totes 
ens ajudarem entre nosaltres en tot 
el procés, però perquè no hi hagi 
confusions és necessari la figura 
d’un o d’una responsable en cada 
una de les àrees.

 Aprendre el guió
Llegirem el guió tots plegats, se-
gons els personatges adjudicats, 
per anar-nos familiaritzant amb 
cadascun del papers. Treballarem 
l’entonació, la vocalització, el ritme 
de la veu i mica en mica ens anirem 
aprenent el guió. Haurem de fer  
un esforç personal per memoritzar 
individualment el nostre paper.

 Assajar l’obra
Assajarem l’obra per escenes i 
ens farem una idea de l’espai del 
que disposem. Anirem introduïnt 
gests, moviments, entrades i sor-
tides dels personatges a escena, 
millores en l’entonació i el volum 
de la veu. Mentre uns actuen els 
altres poden fixar-se en com ho 
fan els companys/es i indicar-los 
en què poden millorar.
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 L’escenografia, el vestuari i el 
maquillatge
Podem dissenyar un decorat base 
i anar afegint complements segons 
els canvis d’escenes que hi hagi. 
Dibuixarem primer com volem 
que sigui la disposició general de 
l’escenari, amb el mobiliari, i segui-
dament ens distribuirem per tal de 
reunir tot allò que necessitem. 

Per aconseguir el vestuari, en el 
cas de La Tribu de Camelot podem 
aprofitar roba semblant a la que 
porten els personatges al llibre. 
També podem aprendre a cosir al-
guna pesa senzilla. El maquillatge 
el podem utilitzar per resaltar 
l’expressió d’algun personatge.

 Llum i so
Farem probes per saber en quin 
moment hem d’enfocar algun punt 
de l’escenari, quan hem de baixar 
la intensitat de les llums, quan hem 
d’apagar-les en el canvi de mobi-
liari i decorats, o bé, quan arriben 
els entreactes.

Pel que fa al so, també serà ne-
cessari fer probes que ens perme-
tin assegurar-nos que l’audició és 
bona. A més, podem aprendre a 
fer certs sons amb objectes, com el 
picar una porta o uns plats que es 
trenquen. 

 Publicitat i reportatge  
fotogràfic
Farem publicitat de l’obra amb pre-
visió per assegurar el públic. Tot i 
que està previst representar l’obra 
a la gent gran del barri també po-
dem fer-ho extensiu a altres perso-
nes. La publicitat pot consistir en 
fer cartells i programes. La via per 
la qual ho comunicarem a tothom 
pot ser donant fulletons a totes les 
botigues del barri, penjant cartells 
a la vista de la gent, repartint els 
programes als veïns. També podem 
enviar un correu electrònic amb el 
programa, posar una notícia a in-
ternet i, inclús, fer una pàgina web 
de la companyia.

El reportatge fotogràfic el podem 
anar fent al llarg de tot el procés per 
tal que ens quedi un record de tot el 
que hem viscut. Podem elaborar un 
àlbum amb totes les fotografies.

 Assaig general
Farem l’assaig general uns dies 
abans de la representació de l’obra. 
Abans de començar farem algun 
exercici de relaxació i donarem al-
guns consells al grup, com mantenir 
la concentració, estar serens i auto-
controlar-se. Convidarem algunes 
persones per habituar-nos al públic 
i perquè ens puguin donar la seva 
opinió. Un cop acabat l’assaig, se-
rem positius amb els nois i noies. Si 
hi ha alguna cosa a millorar i volem 
introduir algun petit canvi, caldrà fer 
un altre assaig. Procurarem orientar 
i engrescar cadascú individualment.

 La representació
El dia de la representació hem 
d’assegurar-nos que tot surti tal 
com ho havíem planificat. Hem de 
procurar que el públic posi de la 
seva part, per això hi haurà alguna 
persona encarregada d’acomodar la 
gent i distribuir tothom per la sala, 
de fer silenci i repartir els últims pro-
grames. Si hi ha infants petits, algun 
monitor s’haurà d’encarregar d’estar 
a la seva vora per control·lar que no 
es dispersin i que parin atenció.

Per últim, algun monitor s’encarre-
garà de gravar l’obra per poder tenir 
el record i fer la valoració final.
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L’activitat La Tribu de Camelot a 
escena ens permetrà treballar:
• L’empatia, la comunicació i el res-
pecte: ens posarem a la pell dels per-
sonatges, ens habituarem al diàleg i 
establirem relacions positives i de 
respecte amb els companys/es.
• La identitat i les pertinences múl-
tiples: coneixerem aspectes de la 
identitat de cada personatge i tre-
ballarem en equip, el qual ens aju-
darà a desenvolupar el sentiment 
de pertinença al grup. 
• La justícia i l’equitat: reflexio-
narem entorn a les situcions 
d’injustícia i desigualtat amb les que 
es troba La Tribu de Camelot, per 
fer més nostres els personatges i fer 
una bona representació teatral.

Al final de l’activitat valorarem:
• El procés de creació de l’obra,
• el treball en equip realitzat,
• les dificultats amb les que ens hem 
trobat,
• el què millor ha funcionat del pro-
jecte,
• si hem estat capaços de ser crítics 
en les nostres reflexions,
• com hem ajudat individualment, 
cadascú de nosaltres, a crear un bon 
ambient de grup,
• què hem après dels altres,
• quins han estat els comentaris  
de les famílies i els espectadors en 
general,
• quins aspectes hauríem de mi-
llorar,
• si creiem que el grup està més 
cohesionat.
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gimcana de les 9 monedes
Presentació
Farem una gimcana amb l’objectiu 
d’obtenir les 9 monedes que falten 
per tenir complert el tresor de La 
Tribu de Camelot. Aquesta activi-
tat servirà perquè els nois i noies 
es posin a la pell dels personatges 
de la història i els interpretin millor 
el dia de l’obra. A més, la gimcana 
els permetrà treballar en equip per 
una fita comuna. 

Objectius educatius
 Treballar en equip, col·laborar i 

ajudar-se mútuament. Desenvolu-
par el sentiment de grup.

 Ser capaços de posar-se a la pell 
dels altres i prendre consciència de la 
seva situació. 

 Orientar-se en el seu entorn 
proper i identificar diferents punts 
del barri.

Motivació
Aprofitant que volem representar 
l’obra El misteri del botí pirata, un 
bon entrenament de cara a la ca-
racterització dels personatges i el 
repartiment dels papers és posar-
se a la seva pell. Un exercici que 
pot ajudar els nois i noies a sentir-
se com ells/es, entendre les seves 
actituds i les decisions que prenen 
és organitzar una gimcana amb 
l’objectiu d’aconseguir les 9 mone-
des que busquen els protagonistes 
de la història.

La gimcana i  
la proposta educativa
Realitzarem una gimcana que 
promou:
La cooperació: els nois i noies faran 
el recorregut plegats i s’ajudaran a 
resoldre les proves.

La descoberta i estima de l’entorn: 
coneixeran indrets que potser en-
cara no havien descobert. Valoraran 
els racons que tenen a la vora.

L’obertura al diàleg: parlaran 
amb gent adulta del barri amb la 
qual normalment no tenen relació 
i practicaran l’obertura al diàleg.

L’autoconeixement i el sentiment 
de grup: realitzar la gimcana ple-
gats els ajudarà a conèixer com es  
relacionen com a grup i a treballar 
en equip.

El coneixement d’altres cultures: 
algunes de les proves els ajudaran  
a conèixer tradicions de la seva 
cultura i d’altres països. 

empatia

ident i tat
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Les normes de la gimcana són:
• Tot el grup participareu per igual 
i anireu sempre junts.
• No podeu començar les proves 
fins que no hi sigueu tots/es.
• Resoldreu les proves de manera 
cooperativa.
• Respectareu les normes d’anar 
pel carrer i dirigir-vos a la gent.

Les diferents pistes per arribar als 
llocs de les proves poden ser:
• Un mapa mut, sense els noms 
dels carrers, on hi senyalem el lloc 
on volem que vagin (parc).
• Una nota amb la definició del lloc 
al revés, per exemple: ih mena stitep 
i snarg a ref stativitca i srellat tlom 
stairav (centre cívic).
• Una endevinalla: els llibres s’hi 
passen hores entre les mans dels 
lectors (biblioteca).
• Un jeroglífic: Un dibuix d’un forn i 
una barra de pa (forn de pa).
• Una bosseta amb un retall de diari, 
un de revista i un caramel, acom-
panyats d’una nota que pregunta on  
poden trobar tot això (quiosc).
• Un missatge: hi ha moltes parades, 
però no són per esperar l’autobús 
(mercat).
• Un prospecte d’un medicament 
(farmàcia).
• Un dibuix d’una persona molt 
musculada fent peses (gimnàs).
• Un croquis d’on volen que tornin 
(esplai).

Les proves poden consistir en peti-
tes activitats, com per exemple:

 Al parc: ens rebrà un monitor 
que ens entregarà una targeta amb 
la descripció de la prova que hem 
de realitzar:
Inventeu una cançó sobre la diversi-
tat cultural. Heu d’aconseguir reunir 
el màxim de gent possible i dema-
nar-los que us ajudin a cantar-la. 
Quanta més gent reuniu millor! En-
senyareu la cançó a tothom i haureu 
de fer-los cantar a la vegada.

 Al centre cívic: haurem contactat 
prèviament amb la persona encarre-
gada del centre i li haurem demanat 
col•laboració. Quan arribi el grup 
d’infants aquesta persona tindrà 
preparades al damunt d’una taula 
unes quantes fotografies represen-
tatives de diferents llocs del món 
que li haurem proporcionat nosal-
tres. Aquesta persona els entregarà 
la prova:
Al vostre davant teniu unes quan-
tes fotografies de diferents llocs del 
món.  Feu memòria i intenteu esbri-
nar entre tots/es de quines ciutats o 
països es tracta! Si teniu dificultats 
per saber d’on és alguna fotografies 
podeu preguntar a les persones que 
es troben al centre cívic.

 A la biblioteca: demanarem 
col•laboració a la bibliotecària que 
atendrà els infants quan arribin. Si 
fan silenci els entregarà la prova:
Us trobeu al millor lloc per poder 
realitzar aquesta prova. Haureu 
de buscar llibres i contes sobre les 
cultures del món i dir 5 tradicions 
de 5 països diferents.

 Al forn de pa: haurem avisat als 
responsables del forn amb temps 
perquè ens esperin amb la prova 
preparada. En aquest cas, el grup 
d’infants haurà d’omplir una fitxa 
que els entregaran al forn:
En quines festes i celebracions 
mengem cada cosa?
panellets  
sardina 
coca   
escudella 
bunyols  
mona 
castanyes  
truita i botifarra d’ou 
raïm   
tortell 
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 Al quiosc: el quiosquer/a ens 
rebrà molt content/a perquè 
l’hem anat a visitar. Ens entregarà 
la prova:
Teniu diferents diaris en els que po-
deu trobar les notícies més actuals 
del dia. Fullegeu-los i llegiu els ti-
tulars que més us cridin l’atenció. 
Seleccioneu les notícies que us 
semblin més positives i les més ne-
gatives. En total n’heu de tenir 10,  
5 de cada. Deseu-les fins al final de 
la gimcana!

 Al mercat: la pista que els hau-
rem donat als infants no indicarà a 
quina parada han d’anar, per tant, 
hauran de buscar i preguntar fins 
que encertin la parada.
Heu d’aconseguir fruites exòtiques 
i saber de quin país és originària 
cadascuna. Feu memòria de tots 
els detalls perquè els monitors/es 
us esperem a l’esplai amb ganes 
de conèixer tot el que heu après.

 A la farmàcia: el farmacèutic/a 
ens donarà un mapa mut i la prova:
Situeu els països d’on conegueu 
gent. Per exemple, podeu situar 
els països d’origen dels infants de 
l’esplai, de les seves famílies, d’amics 
de l’escola, veïns/es del barri i altres 
persones que conegueu.

 Al gimnàs: ens rebrà una per-
sona de l’equip de tècnics i ens diri-
girem a la sala d’activitats dirigides. 
Allà rebrem la prova:
Inventeu una coreografia per acom-
panyar la cançó que heu inventat 
sobre la diversitat cultural. Li po-
deu demanar al tècnic/a que us 
ensenyi alguns passos de diferents 
balls i danses.

 A l’esplai: Els monitors/es reco-
lliran tot el que haguem reunit: fi-
txes, notícies, fruites, mapes... I ens 
entregaran la última prova:
Prepareu una macedònia de frui-
tes exòtiques amb el que heu 
aconseguit al mercat.

Un cop haguem passat per totes 
les proves i tinguem les 9 monedes, 
celebrarem l’èxit de la gimcana re-
presentant tots plegats la dansa/
cançó que ens hem inventat. Tot 
seguit situarem repassarem d’on 
són originàries les diferents fruites 
exòtiques, coneixerem curiositats 
d’aquests indrets, en quines èpo-
ques de l’any es menja cada fruita, 
on les podem trobar, com les men-
gen en cada país...

Finalment, berenarem la macedò-
nia que hem preparat!

L’activitat gimcana de les 9 mone-
des ens permetrà treballar:
• L’empatia, la comunicació i el 
respecte: ens posarem a la pell dels 
personatges i prendrem consciència 
de la seva situació; ens relaciona-
rem amb diferents persones adul-
tes del barri, conversarem amb elles 
i les tractarem de forma agradable.
• La identitat i les pertinences 
múltiples: coneixerem aspectes de 
diferents cultures i potenciarem el 
sentiment de grup, treballant en 
equip.
• La justícia i l’equitat: llegirem no-
tícies d’actualitat i les diferenciarem 
segons si són positives i negatives, 
per tant, desenvoluparem l’esperit 
crític. 

Al final de l’activitat valorarem:
• La nostra actitud amb els com-
panys/es i la gent del barri,
• Si hem pogut experimentar què 
se sent formant part d’un grup de 
persones que es dedica a resoldre 
misteris i injustícies,
• Si hem sabut organitzar-nos i 
treballar en equip,
• Com hem resolt les dificultats 
amb les que ens hem anat trobant,
• El què millor ha funcionat,
• Què hem aportat cadascú al grup,
• Què hem après dels altres,
• Si creiem que el grup està més 
cohesionat.
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carnestoltes intercultural
Presentació
A propòsit de la representació tea-
tral organitzarem un carnestoltes 
que permetrà als nois i noies entre-
nar-se en la confecció del vestuari 
i l’elaboració de l’escenografia. 
També serà una oportunitat per 
conèixer aspectes d’altres cultures 
i treballar en equip.

Objectius educatius
 Conèixer i participar de festes, 

tradicions i costums del seu entorn, 
gaudint i valorant-les com a manifes-
tacions culturals.

 Conèixer les habilitats dels com-
panys/es i descobrir les pròpies 
capacitats. 

 Apropar-se a les famílies dels al-
tres infants que provenen d’altres 
països. 

 Fomentar la convivència i la comu-
nicació entre els infants culturalment 
diversos. 

 Mostrar interès i curiositat cap a 
la comprensió del món.

Motivació
Farem diferents activitats que ens 
serviran com a entrenament:

 Inventar balls per acompanyar 
cançons, marxes i música de circ.

 Realitzar tallers d’expressió cor-
poral: exercicis d’equilibri i de repre-
sentació de diferents estats d’ànims 
davant del mirall.

 Elaborar instruments amb mate-
rials de rebuig.

 Fer màscares de diferents indrets 
del món.

El carnestoltes intercultural i 
la proposta educativa
El contingut del carnestoltes lliga 
totalment amb la proposta educa-
tiva per la interculturalitat i la fra-
ternitat perquè preparant aquesta 
celebració els nois i noies:

 Coneixeran experiències culturals 
diverses i les transmetran als altres.

 Apreciaran les maneres de fer 
les coses dels altres i les adoptaran 
com a pròpies.

 S’identificaran amb certes situa-
cions i sentiran que formen part 
d’una o més comunitats.

 Reconeixeran els prejudicis i es-
tereotips que tenen vers els altres i 
reflexionaran entorn les desigualtats 
i l’exclusió.

empatia

ident i tat
comunicac ió

respecte
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Aquesta activitat ens permet prac-
ticar aspectes importants per poder 
aconseguir una bona representació 
teatral com: 

 L’elaboració de les disfresses: 
és el pas previ a la confecció del 
vestuari dels personatges,

 La decoració de la carrossa: 
posarem en pràctica les nostres 
habilitats d’expressió plàstica 
per confeccionar posteriorment 
l’escenografia i els decorats.

 La creació de la coreografia i la 
música: desenvoluparem la nostra 
expressió corporal i aprendrem a 
manipular aparells de música i a 
reproduir-la amb un so de qualitat,

 El maquillatge: aprendrem a 
caracteritzar els diferents perso-
natges.

De la preparació a la celebració 
del carnestoltes

 Ens informarem sobre les dife-
rents cultures existents al món: Per 
tal de recopilar informació i fotogra-
fies podem anar a la biblioteca, fer 
cerques per Internet, preguntar a les 
famílies dels companys i compan-
yes que provenen d’altres indrets 
del món. Veurem com se celebra el  
carnestoltes a diferents països.

 Decidirem els continguts: Un 
cop ens haguem informat podem 
dissenyar un carnestoltes inter-
cultural, integrant les millors idees 
de les diferents cultures. Farem un 
decàleg o llistat amb les 10 carac-
terístiques que ha de tenir el nostre 
carnaval. El grup d’infants farà una 
tria de les diferents cultures que vo-
len representar i decidiran què ha 
de tenir cada disfressa perquè sigui 
fàcil d’identificar amb la cultura.

 Ens coordinarem amb les enti-
tats del barri: per tal de posar-nos 
d’acord amb les altres entitats del 
barri que participen en la rua ens 
posarem en contacte amb elles i 
farem el plàning del carnestoltes. 
Periòdicament, els representants 
del grup aniran a les reunions i ens 
traspassaran les decisions que es 
prenguin.

 El treball per comissions: deci-
direm quines persones són les en-
carregades de cada àrea: disfresses, 
carrossa, coreografia, músiques, 
maquillatge, complements.

 Les disfresses: per fer-les re-
unirem diferents teles i trossos de 
roba. Les tallarem a la mida de ca-
dascú i explicarem els passos per 
confeccionar-les i cosir-les a casa. 
Aquesta feina la podem fer a casa 
amb l’ajuda de les famílies.

 La carrossa: acompanyarem la 
comparsa d’un cotxe o camió que 
donarà més vistositat a la comparsa. 
A poder ser, farem el disseny i la 
creació dels diferents elements de 
la carrossa amb materials de rebuig. 
Vestirem el cotxe o camió de ma-
nera que els ornaments tinguin una 
coherència amb les disfresses.

 La coreografia i la música: inven-
tarem alguna coreografia original 
i divertida que ens permeti gau-
dir d’una rua totalment dinàmica 
i l’acompanyarem de cançons que 
tinguin a veure amb la diversitat 
cultural. 

 El maquillatge i els complements: 
farem proves de maquillatge per 
caracteritzar les diferents cultures. 
Pensarem els complements que vo-
lem portar a conjunt amb les disfres-
ses i elaborarem els diferents detalls 
que donin algun toc diferencial.
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 La celebració del carnaval: consta 
de diferents activitats.
• Dijous gras: 
l’arribada del carnestoltes
Els infants vindran disfressats de 
casa amb la disfressa que els fa 
il•lusió portar. Ens trobarem amb 
les altres entitats del barri i re-
brem el carnestoltes que pot ser un 
monitor/a. Escoltarem el seu dis-
curs, ballarem i berenarem la tra-
dicional truita. El carnestoltes ens 
anirà fent diferents bromes.
• La rua
Amb les disfresses ens dirigirem 
al lloc de trobada. La dinamitza-
ció d’aquest moment per part dels 
monitors/es és molt important. Cal 
que tothom tingui molt clar què ha 
de fer i en quin moment. Gaudirem 
de la nostra actuació i cooperarem 
amb els altres de manera que tot 
el grup vagi coordinat. Crearem 
un ambient festiu i engrescarem la 
gent a participar de la rua.

• La crema del carnestoltes
És el final del carnestoltes. Anirem 
tots vestits de negre, amb la cara pin-
tada de blanc i durem una espelma. 
Anirem al punt de trobada amb la 
resta d’entitats, en fila, a pas lent i 
amb l’espelma encesa. Un grup de 
persones faran el judici del carnes-
toltes, que aquesta vegada serà un 
ninot. Després de repassar les seves 
malifetes decidiran cremar-lo. En 
cas que a l’esplai hi hagi un grup de 
diables, pot participar de l’activitat 
fent un petit espectacle pirotècnic.

L’activitat carnestoltes intercultu-
ral ens permetrà treballar:
• L’empatia, la comunicació i el 
respecte: ens posarem a la pell de 
persones d’altres cultures, dialoga-
rem amb diversa gent i aprendrem 
a conviure harmònicament amb tots 
els components del grup.
• La identitat i les pertinences múl-
tiples: coneixerem festes, tradicions 
i costums culturals diverses. Ens 
aproparem a famílies d’altres països.

Al final de l’activitat valorarem:
• Què hem après sobre altres cultures,
• La nostra implicació en la prepa-
ració del carnestoltes,
• Les nostres habilitats artístiques,
• Nostra actitud amb els companys/
es i la gent del barri,
• Si hem sabut organitzar-nos i 
treballar en equip,
• Com hem resolt les dificultats amb 
les que ens hem anat trobant,
• El què millor ha funcionat,
• Què hem aportat cadascú al grup,
• Què hem après dels altres,
• Si creiem que el grup està més 
cohesionat.
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art i diversitat cultural
Presentació
Mitjançant aquesta activitat els nois 
i noies crearan les seves obres utilit-
zant diferents tècniques i llenguat-
ges artístics per parlar d’un mateix 
tema, la diversitat cultural. El grup 
compartirà les seves creacions amb 
altres nois i noies de tot el món a 
través d’Internet. 

Objectius educatius
 Propiciar el diàleg sobre un com-

plex fenomen social.
 Llançar un missatge de compro-

mís crític i reflexiu sobre la socie-
tat actual.

 Desenvolupar la imaginació i la 
creativitat. Plasmar artísticament 
les seves impressions, percepcions, 
concepcions i idees.

Motivació
 Conèixer diferents artistes del 

món de la fotografia, la pintura, 
l’escultura i el dibuix: les diferents 
disciplines, obres i tècniques.

 Anar a algun taller on hi treba-
llin artistes: ens explicaran en què 
consisteix la seva feina, què hi ha 
al darrera de les seves obres, quin 
treball previ a l’obra desenvolu-
pen, què els motiva a crear i altres 
curiositats interessants.

 Visitar galeries d’art. Observarem 
les obres i conversarem entorn als 
sentiments que ens han provocat. 
Reflexionarem entorn al què creiem 
que els autors ens volen transmetre.

 Consultar la pàgina web:  
www.atlasdeladiversidad.net. 
Crearem un usuari, consultarem les 
coses que pengen altres nois i noies 
del món i agafarem idees per quan 
haguem de crear les nostres obres.

Art i diversitat cultural
Per tal d’elaborar creacions artísti-
ques que reflecteixin el que és per a 
cadascú la diversitat cultural farem 
una feina prèvia de documentació i 
anàlisi de la informació. Per tant, es-
tarem posant en pràctica la creació 
d’opinió pròpia, la reflexió entorn les 
desigualtats, la defensa dels drets i 
deures de les persones i l’expressió 
dels sentiments i les emocions d’un 
mateix a partir de l’art.

A més, compartir les creacions amb 
altres nois i noies de tot el món i 
intercanviar bones pràctiques per-
metrà al grup de mitjans conèixer 
experiències culturals diverses, 
identificar-se amb més d’un grup 
social, conèixer altres persones i 
dialogar amb elles. 

empatia

ident i tat
comunicac ió

respecte

just í c ia
equitat



65

Les diferents activitats que 
durem a terme

 Cerca d’informació: per tal de 
poder saber el màxim sobre el tema 
farem diferents activitats que ens 
permetran documentar-nos.
• Anirem a la biblioteca: cercarem 
informació sobre la diversitat en 
general, i la diversitat cultural en 
particular. Coneixerem el fenomen, 
les causes, les conseqüències, els 
canvis que provoca en la societat i 
com es pot gestionar.
• Coneixerem notícies d’actualitat 
sobre el tema: llegirem els diaris, 
escoltarem notícies i programes de 
ràdio relacionats amb la diversi-
tat cultural. Buscarem informació 
actual a Internet amb l’ajuda dels 
monitors/es.
• Contactarem amb persones i 
associacions del barri: escoltarem 
les seves experiències, els pregun-
tarem dubtes i mantindrem una 
conversa agradable.

 Compartim aprenentatges: un 
cop haguem obtingut tota la infor-
mació sobre el tema ens trobarem 
per compartir el que més ens ha 
cridat l’atenció. Aportarem cites, 
notícies, fotografies, articles inte-
ressants i explicarem amb quina 
sensació ens hem quedat de tot 
plegat. Això ens servirà per poder 
partir d’un mateix punt.

 Experimentem amb diferents 
tècniques: comptarem amb dife-
rents recursos per crear a partir 
de diferents tècniques, farem pro-
ves per saber en quina disciplina 
ens trobem més a gust. Dibuixa-
rem, crearem escultures amb fang,  
pintarem...

 Ens posem mans a l’obra: a mida 
que anem trobant el gust per una 
de les disciplines i les diferents tèc-
niques, començarem a fer feina:
• Inspirar-nos en alguna imatge, 
cançó o esdeveniment d’actualitat. 
Ens centrarem en algun element 
significatiu per a nosaltres.
• Concentrar-nos i deixar volar 
la imaginació. Ens podem posar 
música que ens faci despertar els 
nostres sentits.

• Trobar el lloc ideal per crear. Se-
gons el què vulguem crear i com 
ho vulguem plasmar necessitarem 
anar a l’exterior o quedar-nos a 
l’esplai, trobar un lloc més o menys 
il•luminat, estar en silenci o en 
contacte amb gent.

 Muntar l’exposició: podem ex-
posar a la plaça, al centre cívic, a 
alguna sala del barri, a la biblio-
teca o al casal d’avis. Pensarem 
els noms de les obres, prepararem 
els suports, pensarem la posició i 
l’ordre que volem mantenir i el títol 
de l’exposició.

 Penjar les obres a la web www.
atlasdeladiversidad.net: un cop 
tinguem les obres exposades les 
podem fotografiar i penjar a la web 
per compartir-ho amb els altres 
nois i noies del món.
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L’activitat art i diversitat cultural 
ens permetrà treballar:
• L’empatia, la comunicació i el 
respecte: coneixerem diferents pro-
fessionals, aprendrem a dialogar 
amb persones adultes i de diferents  
indrets del món.
• La identitat: descobrirem què 
som capaços de fer en l’àmbit de 
l’expressió artística i augmentarà 
la nostra autoestima. Coneixerem 
persones i costums de diferents 
països. Anirem formant la nostra 
identitat a mida que coneguem  
difertents cultures.
• La justícia social i l’equitat: ens 
interessarem per conèixer més en-
llà del nostre entorn proper i des-
envoluparem el propi pensament 
entorn al que passa al món.

Al final de l’activitat valorarem:
• Què hem après en la recerca 
d’informació que hem fet,
• Si hem estat capaços de reflectir 
la nostra visió sobre la diversitat 
cultural de forma artística,
• Com ens hem sentit en veure fi-
nalitzades i exposades les nostres 
obres,
• Què ens ha aportat conversar 
amb nois i noies d’altres idnrets del 
món,
• Si hem estat capaços de reflexio-
nar entorn al missatge que ens volia 
transmetre cadascú a partir de la 
seva obra,
• Què hem après dels altres,
• Si creiem que el grup està més 
cohesionat.
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fem de periodistes
Presentació
Buscarem notícies properes al 
barri, així com altres notícies més 
llunyanes però que també ens afec-
ten i tenen un interès especial per 
a tota la població. Els nois i noies 
les plasmaran en una revista o en 
una pàgina de diari i les exposaran 
a Festa Esplai.

Objectius educatius
 Comunicar un fet a persones 

de totes les edats de forma clara 
i entenedora.

 Ser objectius a l’hora d’informar 
les persones i distingir entre el 
succés i les opinions subjectives 
de la gent. 

 Retransmetre informació veraç i 
de qualitat. 

 Ser crítics davant de situacions 
injustes, d’exclusió i desigualtat. 

 Mostrar empatia vers els sectors 
de població més vulnerables.

Motivació
 Llegir diaris i revistes per familia-

ritzar-se amb el gènere periodístic i 
conèixer els elements d’un article o 
notícia.

 Escoltar com es desenvolupa 
una entrevista. Les podem trobar 
a la televisió, a la ràdio i a Internet. 
Aquesta activitat ens permetrà 
conèixer com s’inicia una entrevista, 
com es formulen les preguntes, 
quina entonació fa l’entrevistador, 
com es desenvolupa una entrevista 
i com es fa el tancament.

 Conèixer els mitjans de comu-
nicació del barri (diaris, revistes, 
ràdio i programes de televisió lo-
cals) i informar-se sobre succes-
sos d’actualitat i altres notícies 
interessants. 

 Visitar la pàgina www.calameo.
com on es poden consultar revistes  
elaborades per diferents persones. 
Això ens motivarà a fer-ne una i 
penjar-la un cop acabada.

Fem de periodistes
Aquesta activitat pot ser puntual, o 
bé, realitzar-se periòdicament, amb 
la qual cosa obtindríem una publi-
cació cada cert temps. També es pot 
dur a terme obtenint diferents resul-
tats finals, per exemple, una revista 
o una pàgina de diari. No obstant 
la varietat de possibilitats, el procés 
d’elaboració del document compta 
amb petites activitats que ajudaran 
els nois i noies a adquirir habilitats 
comunicatives, mostrar actituds de 
respecte, ser crítics davant de dife-
rents esdeveniments, expressar les 
seves opinions i prendre decisions.
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Crear la revista
Elaborarem una revista o una pàgina 
de diari on quedin recollides totes 
les notícies que volem exposar el dia 
de la Festa Esplai.

 Sortir al carrer: ens informarem 
sobre els esdeveniments que pu-
guin haver tingut lloc darrerament 
al nostre entorn. Visitarem el lloc 
dels successos i preguntarem a les 
persones implicades. 

 Índex de continguts: A l’esplai 
farem una tria de les notícies més 
rellevants, procurant que siguin 
de continguts variats. Elaborarem 
l’índex de la revista.

 Esbós del document: Farem un 
esbós del document o petita ma-
queta dibuixada en paper per deci-
dir on anirà cada notícia i quin espai 
aproximat ocuparà. D’aquesta ma-
nera podrem decidir quantes pàgines 
i quin format tindrà la revista.

 Documentar-nos: reunirem infor-
mació específica entorn a aquestes 
notícies escollides i la contrastarem 
consultant diferents fonts. És impor-
tant que siguem ordenats i tinguem 
una carpeta per cada contingut o 
notícia on hi desarem tot el que  
utilitzem per redactar-la.

 Redacció: En funció de l’espai del 
que podem disposar per col•locar 
cada notícia, redactarem els con-
tinguts i deixarem espai per posar 
algunes fotografies. 

 Reportatge fotogràfic: fotogra-
fiarem els llocs dels successos o els 
protagonistes de l’esdeveniment. 
També podem triar imatges relacio-
nades amb els fets i que il•lustrin la 
notícia.

 Crear la revista o pàgina de diari: 
per tal de posar ordre a totes les no-
tícies i aconseguir el document tal i 
com l’hem dissenyat podem fer ser-
vir el programa informàtic Publisher 
del paquet Microsoft Office.

 Penjar-la a Internet: tenim 
l’opció de penjar-la a Internet, a la 
web www.calameo.com, de manera 
que tothom qui vulgui pugui con-
sultar la nostra revista. Passarem 
el document que haguem redactat 
al format pdf i seguirem les ins-
truccions que trobarem a aquesta 
pàgina web. Trobareu l’opció de pu-
blicar i per tal de poder-ho fer tan 
sols haureu de crear un usuari i una 
contrasenya.

 Imprimir-la: també podem im-
primir-la en un format de qualitat 
per regalar-la.

 Presentar-la: el dia de la Festa 
Esplai exposarem el document, re-
flexionarem i compartirem opinions 
entorn a les diferents novetats amb 
els nois i noies d’altres entitats.

Aquesta activitat es pot desenvo-
lupar durant el curs i, a més a més, 
els nois i noies poden anar intro-
duint noves seccions com:
• Entrevistes a persones del barri 
que tinguin un ofici interessant o 
que tinguin alguna experiència per 
explicar.
• Reportatges sobre nous serveis 
pels ciutadans.
• Avisos sobre noves normatives.
• Altres temes dels que sigui inte-
ressant informar les persones.
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L’activitat fem de periodistes ens 
permetrà treballar:
• L’empatia, la comunicació i el 
respecte: ens posarem al lloc de 
les persones, cercarem informació 
i aprendrem a transmetre-la.
• La justícia social i l’equitat: serem 
crítics amb tot allò que passa al 
nostre voltant.

Al final de l’activitat valorarem:
• Què hem après a partir de 
l’activitat,
• Si hem estat capaços de retrans-
metre informació veraç i de qualitat,
• La capacitat de sintetitzar la infor-
mació i arribar a tots els lectors,
• Com ens hem sentit en veure fina-
litzada la feina i poder-la ensenyar a 
familiars, gent del barri i a la Festa 
Esplai,
• Si el grup hem estat capaços de 
mantenir converses sobre allò que 
volíem retransmetre,
• Què hem après dels altres,
• Si creiem que el grup està més 
cohesionat.


