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pet i ts

3-8
anys

objectius educatius
1. Ser pacients en l’escolta, parar atenció a les explicacions dels altres i 
parlar de manera afectuosa.
2. Descobrir-se a un mateix i tenir curiositat per conèixer els altres.
3. Saber que existeixen diferents maneres de fer les coses, costums i 
tradicions.
4. Identificar els sentiments dels altres i entendre que poden sentir-se igual.
5. Confiar en un mateix, reconèixer i valorar les coses que estan ben fetes.
6. Sentir-se part del grup i acceptar els companys/es tal com són.
7. Percebre les altres persones com a iguals i respectar les diferències.
8. Formular preguntes sobre tot allò que el resulti curiós.
9. Ser solidaris i mostrar actituds d’ajuda i col·laboració als altres.

desenvolupament del centre d’interès
Enguany ens proposem partir del centre d’interès de La Tribu de Camelot, 
una col·lecció de llibres de la Gemma Lienas que tracta d’una colla de nens 
i nenes que treballen en equip i lluiten per la igualtat. 

Hem triat aquests llibres perquè:
 Estan ben escrits, per una escriptora consagrada.
 Ens donen pistes sobre valors humans.
 Podem estimular el gust per la lectura a través d’ells.
 Contenen vocabulari que fa referència a la interculturalitat i la fraternitat.
 Els pares i les mares poden comprar-los a les llibreries i explicar-los a casa.
 Sortiran més llibres de la col·lecció La Tribu de Camelot. 

Concretament, farem activitats relacionades amb El misteri del canari 
robat, un dels llibres de la col·lecció que fomenta l’empatia, la justícia i 
la solidaritat. 

Seguidament, us presentem:
 Una sinopsi.
 Els personatges de la història.
 Les activitats de motivació.
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Sinopsi
Mentre la Carlota penjava els car-
tells anunciant la pèrdua del Pa-
pageno, el canari de la seva veïna 
Rosa, se li ha acudit la genial idea 
de formar una colla per resoldre 
problemes junts!

Als de l’escola els ha semblat fan-
tàstic. Li han donat moltes voltes 
al nom que es posarien. Uns pro-
posaven Els cavallers de la taula 
rodona i les altres Les cavalleres de 
la taula rodona, però com que cap 
dels dos noms respecta la igualtat 
entre els nens i les nenes del grup, 

finalment han decidit dir-se La 
Tribu de Camelot, que és la forta-
lesa del Rei Artur on es reunien els 
cavallers de la taula rodona i sem-
bla que podria ubicar-se a la vora 
de la costa bretona.

Han acordat treballar sempre en 
equip, defensar qui ho necessiti 
i lluitar per la igualtat. A més, 
han decidit que el primer mis-
teri que hauran de resoldre és el 
del Papageno.

La Tribu de Camelot s’ha posat 
mans a l’obra per esbrinar què ha 
pogut passar amb el Papageno i 

demanaran ajuda als infants de 
l’esplai per resoldre el misteri 
d’aquest canari tan especial, que 
xiula trossos de La Flauta Màgica, 
de Mozart. 

A l’esplai presentarem La Tribu 
de Camelot i la història del Papa-
geno. Els infants es convertiran en 
col·laboradors dels personatges. 
Deixarem obert el centre d’interès 
per poder desenvolupar un seguit 
d’activitats que ens ajudaran a 
trobar el canari.
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Els personatges de la història
La Tribu de Camelot som una colla de nens i nenes que hem decidit treballar en equip, defensar les persones 
que ho necessitin i lluitar per la igualtat. A La Tribu som 6, però també us volem presentar el gat Merlí que ens 
acompanyarà al llarg de la història.

La Carlota és 
un cul inquiet, no 
para mai! És opti-

mista, combativa i amb 
molt sentit de l’humor. No 

tolera les injustícies i les  
combat sempre, encara que això 

li compliqui la vida. Tot li  
resulta interessant i 
observa el món amb 

mirada crítica. 

La Mireya és 
la millor amiga 

de la Carlota. És 
independent, atrevida 
i intel·ligent. És con-

testona i una mica 
brusca, no té pèls a 

la llengua!

El Miquel és 
encantador, força 

pallasso i una mica 
entremaliat. A vegades 
va a la seva bola perquè 

li encantaria decidir-
ho tot, però els  
altres el frenen.
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El Merlí, amb 
els seus ulls de 

mitja lluna i el seu 
caminar xulesc, és un gat 

que sembla saber-ho 
gairebé tot, o això 

creu la Carlota.

El Sa’îd és  
amable i molt 

cordial. És difícil que 
s’enfadi i es posi de mal 
humor. Sempre procura 
que les relacions entre 

tots vagin bé.

L’Eli és tan entu-
siasta que s’apunta 

a qualsevol cosa per 
boja que sigui. És pregun-

tona. Li encanta jugar.  
Té molt bon rotllo amb 

el Marcos, el germà 
de la Carlota.

La Berta és  
dolça i força  

callada, inspira  
confiança. Sempre  

està disposada  
a viure aventures i  

misteris amb la 
Tribu.
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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.
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més iguals que diferents
Presentació
Les 4 activitats que hem triat ajuden 
els infants a compartir, demostrar 
el que saben fer bé, conèixer coses 
dels altres i expressar els seus senti-
ments. Realitzar aquestes activitats 
els permetrà adonar-se que tenen 
moltes coses en comú, malgrat les 
diferències.

Objectius educatius
 Expressar les pròpies emocions 

i sentiments. Parlar d’un mateix, 
explicar les coses de forma clara i 
escoltar els altres.

 Valorar les coses que estimen els 
altres. 

 Prendre consciència de les prò-
pies habilitats i limitacions.

 Diferenciar entre les bones i ma-
les conductes. Apreciar els punts 
forts dels altres.

 Conèixer costums d’altres famílies 
i altres maneres de fer les coses.

 Adonar-se que tenen moltes 
coses en comú.

Motivació
Ens ha arribat una carta de la Rosa 
a l’esplai:
Estimats i estimades,
Com ja sabeu, els companys de La 
tribu de Camelot estan buscant el 
Papageno, però els dies van passant 
i de moment no han trobat ni rastre 
del meu canari.
El trobo molt a faltar perquè sempre 
em feia companyia, xiulava trossos 
de la Flauta Màgica i m’encomanava 
la seva alegria.
He pensat que ho hauríem de fer 
saber als veïns del barri perquè 
n’estiguin assabentats i ens puguin 
donar un cop de mà.
El Papageno té una ploma de color 
anyil, molt petita, a la cua, que ens 
pot ajudar a identificar-lo perquè 
normalment els altres canaris no la 
tenen.
Ara que ja us heu armat cavallers 
i cavalleres em podreu ajudar a 
compartir la notícia amb tothom. 
Potser d’aquesta manera algú ens 
pot donar pistes sobre on pot estar 
el Papageno!
Gràcies a tots i totes!
Rosa

empatia

ident i tat
comunicac ió

respecte

pert inences múlt iples
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 Elaborarem cartells per fer sa-
ber a tothom que el Papageno 
s’ha perdut i que l’estem buscant: 
Representarem el Papageno mit-
jançant diferents tècniques com el 
collage de retalls de revistes o de 
teles, les pintures de dit i les ceres. 
Cadascú farà el Papageno tal i com 
se l’imagina i veurem quina imatge 
té cada infant del canari. Els infants 
més grans poden afegir la descrip-
ció del Papageno amb retalls de  
lletres de diaris i revistes.

 Experimentarem amb els colors: 
A l’hora de pintar el Papageno i la 
seva ploma de color anyil podem ex-
perimentar amb els colors primaris 
i anar fent proves fins que aconse-
guim l’anyil. Mentrestant, obtindrem 
varis colors, veurem com es diuen i 
per què.

Presentarem els colors primaris que 
podem utilitzar per obtenir altres 
colors:
Cian: blau clar. El seu nom prové 
d’una planta que en grec es diu 
ciano.
Groc: és un color molt viu i intens 
que recorda a l’or. El groc és el color 
dels contenidors per reciclar plàstic 
i el color de la bandera que indica 
bany amb precaució a la platja.

Magenta: s’obté barrejant el color 
vermell amb el blau. És un to proper 
al rosa, al fúcsia i al lila. Se li diu així 
per la sang de la batalla de Magenta, 
Itàlia, al s. XIX.

Anirem fent proves i barreges fins 
que aconseguim el color anyil. Però 
també farem nous colors i explica-
rem com es diuen i per quin motiu. 
Aquí en tenim alguns:
Anyil: és un color entre blau i vio-
leta. L’obtenim barrejant el cian i el 
magenta. Es diu així perquè aquest 
colorant s’extreu d’un arbust que es 
diu anyil.
Verd maragda: verd intens del color 
de les pedres precioses conegudes 
com maragdes. 
Salmó: rosa pàl·lid que tira cap al 
color ataronjat. Se li diu així per-
què recorda al color de la carn del 
salmó.
Marró: sorgeix de la barreja del ver-
mell i el verd. En alguns països on es 
cultiva el cafè se li diu “color cafè” 
pel color del gra.
Taronja: és una barreja de vermell i 
groc. El seu nom ve del cítric, de la 
fruita. Però en alguns llocs, com a 
València, s’anomena carbassa.

 Escoltarem la música de Mozart: 
Per familiaritzar-nos amb la melo-
dia de la Flauta Màgica i motivar els 
infants a fer els cartells, podem es-
coltar la música de Mozart de fons.

Un cop tinguem tots els cartells, 
farem una ruta pel barri i els ani-
rem penjant en llocs visibles per 
tothom.

Activitats
Juguem plegats: La Rosa està molt 
agraïda pel que estem fent per ella 
i per l’interès que estem posant en 
trobar el Papageno. El fet d’haver-
lo volgut conèixer millor l’ha ani-
mada a tenir ganes de saber coses 
sobre nosaltres.

Uns dies abans de l’activitat cada 
nen rebrà una nota personal en 
la que se li demanarà que triï una 
joguina especial de casa seva per 
portar-la a l’esplai. Només podrà 
portar un joc o joguina, per tant, 
haurà de decidir quina és la que 
més aprecia.

A l’esplai, ens posarem en rotllana, 
cadascú amb la seva joguina. Cada 
infant ens ensenyarà què ha portat i 
ens explicarà per què és tan especial 
per ell.

Un cop feta la ronda, podrem jugar 
tots plegats als jocs i joguines que 
haguem portat.
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Diada d’experts: La Rosa ens es-
criu una nota a tot el grup.

Estimats amics i amigues,
Estic molt entusiasmada amb tot el 
que m’heu ensenyat, però encara 
m’agradaria conèixer-vos una mica 
més.
El Papageno va ensenyar-me la me-
lodia de la Flauta Màgica perquè 
ho sabia fer molt bé. Podríem fer 
una trobada per ensenyar-nos les 
coses que sabem fer millor! Què us 
sembla?
Quedem el proper dissabte al matí 
per compartir les nostres habilitats!
Fins llavors!

A l’esplai organitzarem una diada 
d’experts:

 Pensem què podem ensenyar 
als altres: els monitors i monitores 
engrescarem els infants a pensar 
què poden ensenyar a fer als altres. 
Per això cada monitor ensenyarà 
alguna cosa, com per exemple, ma-
labars, un truc de màgia, una cançó 
dansada, elaborar coses amb ma-
terial de rebuig. Ensenyarem als 
infants allò que sabem fer millor.

 Treballar en petits grupets: 
desenvolupar l’activitat en petits 
grupets d’experts ens permetrà 
habituar-nos a fer coses junts i a 
respectar els companys/es. For-
maren un petit equip en funció de 
les nostes habilitats.

 Temps d’assaig: Quan cada gru-
pet ja sàpiga què ensenyar als altres 
nens i nenes dedicarem un temps a 
assajar l’explicació i la demostració 
de com es fa allò que han escollit, 
amb el material i el guió del què 
volen dir.

 Celebrarem la diada: un 
monitor/a farà les presentacions 
dels experts a mida que vagin sortint 
a ensenyar allò que saben fer millor. 
Procurarem fer sentir especials a ca-
dascun dels infants i dinamitzarem 
el grup per tal que vagi seguint les 
explicacions.

Protagonistes per un dia: Con-
vidarem algun membre de la fa-
mília de cada infant perquè ens 
expliqui coses seves. Podem fer 
una nota personalitzada a cada fa-
mília explicant-los la iniciativa. Per 
tal d’organitzar el millor possible 
l’activitat serà convenient acordar 
dates amb cadascú, cada setmana 
o cada quinze dies, per exemple. 
Cada vegada poden venir dos o tres 
familiars a parlar de cada infant.

L’ambientació i la rebuda dels fa-
miliars serà molt important. Crea-
rem un ambient acollidor perquè 
aquestes persones se sentin a gust. 
Algunes idees per aconseguir-ho 
són:

 col·locar el mobiliari de manera 
que estiguem el més còmodes pos-
sibles. Hem de procurar que tots 
ens puguem veure les cares i que 
l’audició sigui bona,

 preparar algun suc i una mica de 
berenar,

 posar una música que inviti a en-
trar els convidats a la sala.

Els familiars poden començar ex-
plicant coses dels infants a partir 
d’alguna anècdota, ensenyant foto-
grafies, explicant curiositats de quan 
l’infant era més petit, explicant algun 
conte que li agradi molt o cantant la 
seva cançó preferida. També poden 
fer referència a costums familiars, 
maneres d’organitzar-se a casa, nor-
mes de convivència que tingui la fa-
mília, festes que celebren i tradicions 
culturals.

Els infants protagonistes ajudaran 
els seus familiars a explicar coses i 
respondre les preguntes que facin 
els seus companys i companyes.
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El nostre àlbum: Com a motiva-
ció a l’activitat podem jugar amb 
miralls, finestres, cintes mètriques, 
fotografies, el nostre cos i diferents 
objectes:

 Col·locar un mirall al damunt de la 
taula i aguantar una fotografia de peu 
perquè quedi reflectida al mirall,

 Posar un mirall gran al terra, fer 
una rotllana al seu voltant i mirar-
nos-hi tots plegats. Fer ganyotes i 
fotografies des de diferents plans,

 Col·locar diferents objectes al da-
munt del mirall per veure’ls des d’una 
altra perspectiva,

 Mirar el nostre reflex en una 
finestra,

 Prendre la nostra mida en algun 
punt de la sala,

 Fer les nostres siluetes en un 
gran paper d’embalar i emplenar-
les amb dibuixos, fotografies, retalls 
de diari i  formes que ens identi-
fiquin. Al final del curs comprovar 
quant hem crescut.

Farem un àlbum col·lectiu al llarg del 
trimestre o del curs que ens permetrà 
anar-nos coneixent els uns als altres 
i recordar moments viscuts durant 
el curs. Hi podem reunir fotografies 
nostres, dibuixos que ens agradaria 
conservar, fotografies d’alguna acti-
vitat o sortida que haguem fet i altres 
records.

Els infants podran veure la seva evo-
lució i la dels seus companys, tindran 
l’oportunitat de conèixer-se millor, 
veure els canvis que han anat fent, 
descobrir les diferents expressions 
de la seva cara en diferents situacions 
i comprovar si han crescut.

L’activitat més iguals que diferents 
ens permetrà treballar:

 L’empatia: valorarem les coses que 
estimen els companys i prendrem 
consciència del significat que tenen 
per a ells. Coneixerem vivències dels 
altres que ens permetrà posar-nos 
a la seva pell i apropar-nos als seus 
sentiments.

 La comunicació: parlarem i ju-
garem de manera agradable, sense 
cridar. Pararem atenció als altres i 
participarem activament en les acti-
vitats.

 El respecte: tindrem cura de les 
nostres actituds, de no fer malbé cap 
joguina, de respectar les opinions dels 
altres, de ser pacients en l’escolta i 
deixar parlar els altres. Tractarem els 
companys/es amb afecte.

 La identitat personal: ens coneixe-
rem millor, sabrem amb què ens sen-
tim identificats i diferenciarem entre 
les coses que ens agraden i les que 
no. Descobrirem el que sabem fer bé 
i aprendrem a confiar en nosaltres 
mateixos i els altres. 

 El sentiment de pertinença: farem 
coses junts que ens permetrà identi-
ficar-nos amb el grup i sentir que hi 
pertanyem perquè hi ha alguna cosa 
que ens uneix.

 Les pertinences múltiples: co-
neixerem diferents costums i mane-
res de fer les coses. Respectarem que 
algun company/a s’identifiqui amb 
més d’un grup. 

 La justícia i l’equitat: cooperarem 
els uns amb els altres per tal de rea-
litzar coses conjuntament. Tindrem 
curiositat per l’entorn i interès per 
conèixer experiències dels altres. Ens 
adonarem que dintre de les diferèn-
cies tenim molt en comú.

Al final de l’activitat valorarem:
 Com ens hem sentit ensenyant al-

guna cosa als altres,
 quines coses tenim en comú,
 si hem tingut cura de les joguines 

dels altres igual que ho haguéssim fet 
amb les nostres,

 si hem sabut jugar amb altres nens 
i nenes de forma agradable,

 com ens hem sentit mentre érem 
protagonistes,

 què hem après sobre nosaltres 
mateixos i els altres, que desco-
neixíem,

 si sabem treballar en equip i fer 
coses junts.
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a cau d’orella
Presentació
Hem triat aquest conjunt d’activi-
tats al voltant de la biblioteca per-
què els contes són un bon mitjà per 
treballar l’empatia, l’escolta activa, 
l’obertura al diàleg i el respecte.

Objectius educatius
 Concentrar-se i parar atenció a 

les explicacions del altres. Mostrar 
interès pel diàleg i ser pacients en 
l’escolta.

 Gaudir de la lectura i de l’observa-
ció de contes per plaer. Identificar-se 
amb els personatges de les històries. 
Relacionar els contes amb situacions 
quotidianes. 

 Tenir una actitud respectuosa i 
agradable en entrar en algun lloc. 
Complir les normes establertes. 

 Ser cada cop més autònoms 
i independents. Saber demanar 
ajuda quan ho necessitin.

 Cercar informació, organitzar-la, 
escollir el més rellevant i saber–ho 
transmetre.

 Ser pacients i superar el nervio-
sisme. Parar atenció, relaxar-se i 
desenvolupar l’harmonia. Fomentar 
la meditació i l’autoestima.

 Desenvolupar els sentits i la in-
tuïció. Desenvolupar la creativitat i 
les habilitats d’expressió plàstica.

Motivació
La bibliotecària ens convida a la 
biblioteca. Allà podrem buscar in-
formació sobre els canaris que ens 
ajudi a trobar el Papageno.

Estimats i estimades,
Hem vist els cartells del Papageno 
pel barri i se’ns ha acudit que po-
dríeu venir a la biblioteca a buscar 
contes que parlin d’aquests ocells. 
A la biblioteca tenim una secció 
d’animals i hi ha llibres molt inte-
ressants que de ben segur us do-
naran pistes sobre què fer perquè 
torni el Papageno.
Us esperem!

L’equip de bibliotecàries

empatia

ident i tat
comunicac ió

respecte

just í c ia
equitat
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Activitats
Buscant contes d’ocells: Podem 
fer una visita a la biblioteca del ba-
rri o a la biblioteca Rosa Sensat, a 
l’Av. Drassanes, on hi ha una secció 
per a infants molt ben ambientada i 
amb una selecció acurada de contes 
i llibres.

Prèviament contactarem amb la 
secció d’infantil per triar una data 
que ens vagi bé a tothom. Hem de 
tenir en compte que pot ser que hi 
hagi altres grups d’infants que hi 
hagin d’anar, per això el millor és 
reservar un espai.

L’activitat es pot desenvolupar de 
la següent manera:

 Abans de sortir de l’esplai, ex-
plicarem la visita a la biblioteca i 
treballarem les normes que hem 
de complir: respectar els altres lec-
tors, parlar amb un to de veu baix, 
tenir cura dels contes i llibres que 
consultem, aixecar la cadira sense 
arrossegar-la.

 Un cop a la biblioteca, la biblio-
tecària ens rebrà amb sorpresa. 
Podem acordar amb ella que es 
mostri contenta pel fet d’haver vin-
gut i que els pregunti si van rebre 
el seu missatge. També es pot in-
teressar pel Papageno i preguntar 

com va la recerca. Seguidament, 
ens explicarà com estan ordenats 
els contes, quines seccions hi ha a 
la biblioteca, quins contes i llibres 
són adequats per les nostres edats, 
com podem buscar-los, on es troba 
específicament l’apartat d’animals i 
on hem de deixar els contes quan ja 
no els vulguem consultar més. 

 Dedicarem una estona a buscar 
contes i llibres, de manera ordenada 
i amb silenci. Ens centrarem, sobre-
tot, en els contes d’ocells. Alguns 
dels que podem mirar són:
•	 CARBÓ,	Joaquim.	L’Ocell Mera-
vellós. Montse Ginesta (il·l.) Barce-
lona: Linx, 2005.
•	 CROWTER,	Kitty.	Mi amigo Juan. 
Barcelona: corimbo, 2006.
•	 DESCLOT,	Miquel.	Vola qui vol. 
Jordi Vila Delclòs (il·l.) Barcelona: 
Cruïlla, 2008.
•	 KITAMURA,	Satoshi.	Blai, l’ocell 
que no sabia cantar. Barcelona: 
Símbol, 2005.
•	 LENZ,	 Patrick.	Tom y el pájaro. 
Barcelona:	 Libros	 del	 Zorro	Rojo,	
2008.
•	WARD,	Helen.	El rei dels ocells. 
Barcelona: Cruïlla, 2000.
•	 ZARCATE,	Catherine.	El búfalo y 
el pájaro. Olivier Charpentier (il·l.) 
Barcelona: Proteus, 2008.

 Un cop n’haguem trobat uns 
quants ens els repartirem per 
poder-los consultar. Si no n’hi ha 
prous per a tothom ens posarem 
per grupets a les taules per mirar-
los i llegir-los.

 Farem una rotllana i anirem 
explicant si hem trobat alguna 
pista, què mengen els ocells, on 
els agrada viure, etc. Algunes de 
les pistes que poden trobar als 
contes són que els canaris necessi-
ten: aigua ben neta, aliment, unes 
branquetes, una mica de sorra que 
acostumen a fer servir per nete-
jar l’estómac, estar acompanyats 
d’altres ocells, llum natural.
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El plaer de llegir i d’escoltar 
contes: Un altre dia podem tor-
nar a la biblioteca amb els infants. 
Aquesta vegada sense la pressió 
de buscar cap llibre concret ni ha-
ver d’obtenir informació sobre els 
ocells. Podem dividir la sessió en 
dos moments:

 Com que ja haurem conegut 
prèviament una biblioteca i sa-
brem quin és el funcionament, 
aprofitarem per deixar que els in-
fants busquin contes lliurement i 
mirin els que més els agradi.
•	 Procurarem	crear	un	clima	relaxat.	
Hi ha biblioteques que ja estan am-
bientades amb zones més còmodes 
per seure al terra amb coixins, si no 
és el cas, podem demanar a les bi-
bliotecàries si podem portar-ne de 
l’esplai. L’ambient general de la sala 
ha d’invitar a la lectura, per això hi 
ha biblioteques que tenen els llibres 
més interessants exposats d’alguna 
manera que sigui fàcil identificar-
los. També hi ha racons amb ninots 
que representen els protagonistes 
d’algunes històries, algun decorat 
que simuli un paisatge i, fins i tot, 
bauls i cistelles on també hi podem 
trobar llibres.

•	 Els	 infants	 passaran	 una	 estona	
agradable, llegint i mirant contes 
individualment, per parelles o gru-
pets. El fet de no estar obligats a 
buscar res en concret els perme-
trà descobrir què és el que més els 
agrada: aventures, contes fantàstics, 
històries d’amics, llibres d’animals, 
de màgia, de viatges. Despertaran 
el gust per la lectura i aprendran a 
gaudir d’aquests moments.

 La bibliotecària explicarà un 
conte mentre els infants partici-
pen de la història preguntant i res-
ponent. La selecció de contes que 
us proposem d’entrada per treba-
llar l’empatia, la comunicació, el 
diàleg, la identitat i les pertinences 
múltiples, la justícia i l’equitat són 
els següents:
•	 Chen,	 Ch.	 Guji	 Guji:	 treballa	 el	
sentit de pertinença i l’acceptació 
de la diferència. 
•	Mckee,	 D.	 Elmer:	 treballa	 els	
valors de la solidaritat, l’empatia 
i l’acceptació de la diferència. Es 
basa en relacions socials autènti-
ques. 
•	 Sadat,	M.	El	otro	Pablo:	treballa	
els valors de l’empatia, la frater-
nitat, la solidaritat i el reconeixe-
ment de l’altre. Treballa els vincles 
afectius i socials.

Per altra banda, altres contes que 
també tenen continguts relacio-
nats amb la proposta educativa i 
que ens poden ajudar a treballar 
actituds d’empatia, comunicació i 
respecte amb els infants són:
•	 Aranega,	M.	i	Mas,	H.	La girafa de 
coll curt.
•	 Colombo,	N.	A Prop.
•	 Geis,	P.	Nestor Tellini.
•	 Grant,	J.	Gat i Peix.
•	 Grejniec,	 M.	 De què fa gust la 
lluna?
•	Nuñez,	 M.	 i	 Villa,	 O.	 La zebra 
Camila.
•	 Relf,	A.	La Guineu fa amics.
•	 Sadat,	M.	Del otro lado del Árbol.
•	 Sadat,	M.	Mi León.
•	 Vauguedale,	A.	Sopa de Pedra.
•	Waechter,	P.	Yo.
•	 Yi	-	K’iun,	F.	Els bons amics.

Finalment, farem una valoració del 
conte contat i del final de la his-
tòria. Podem deixar que els infants 
diguin:
•	 què	els	ha	agradat	més	del	conte,	
•	 si	alguna	vegada	els	ha	passat	el	
mateix que al protagonista,
•	 com	els	hagués	agradat	que	fos	el	
final, etc.
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Quaderns de mandales: Pintar 
mandales és una activitat que po-
dem fer per aconseguir la relaxació. 
Acostuma a agradar molt als infants, 
fins i tot a aquells que no els agrada 
gaire pintar. Com que es tracta de 
pintar espais petits no es cansen i 
s’esforcen en fer-ho bé.

Fer un mandala suposa un espai de 
llibertat que ofereix als infants un 
medi per parlar sobre si mateixos 
sense paraules. Es pot deixar un se-
cret, un pensament o una emoció en 
el cor d’un mandala.

L’activitat es pot desenvolupar de la 
següent manera:

 Ensenyarem uns quants qua-
derns de mandales i explicarem 
què són i d’on provenen: són di-
buixos dins d’un cercle o quadrat 
fets en formes geomètriques i que 
contenen un centre i diversos eixos 
de simetria. Mitjançant el seu con-
tingut, colors i formes podem obte-
nir equilibri, harmonia, tranquil·litat 
i pau interior. Als mandala hi podem 
deixar pensaments o emocions.

Tenen el seu origen en l’Índia, però 
també els trobem en altres cultu-
res orientals. Els mandales tibe-
tans de sorra s’elaboren per portar 
pau i harmonia al món. S’utilitzen 
com valuoses benediccions, com 
instruments de meditació activa i 

d’instrucció, perquè tenen una gran 
complexitat.

En la civilització Xinesa són utilitzats 
per a generar abundància i prosperi-
tat així com per a enfortir la salut. 

A Austràlia en trobem en forma de 
dibuixos místics dels aborígens.

En la cultura egípcia, eren utilitzats 
per la força que transmetien i com 
instrument de meditació profunda. 
S’utilitzaven dintre de les cases per 
a atreure l’energia o transmutar la 
negativa en positiva, així com per a 
crear harmonia i balanç en l’estatge. 

En tribus indígenes americanes 
es fan presents en els tapissos de 
sorra i en colorits brodats ador-
nats amb plomes i animals nadius. 
S’empraven com a protecció contra 
els esperits dolents i com amulet per 
a promoure la valentia i el coratge. 
Es dibuixaven dintre de les llars per 
a beneficiar amb cada mandala els 
seus habitants.

En la cultura occidental, Carl G. 
Jung els va utilitzar en teràpies 
amb l’objectiu d’arribar a la re-
cerca d’individualitat en els éssers 
humans. Jung solia interpretar els 
seus somnis dibuixant un mandala 
diàriament, en aquesta activitat va 
descobrir la relació que aquests 
tenien amb el seu centre i a partir 

d’aquesta relació va elaborar una 
teoria sobre l’estructura de la psique 
humana. Segons Carl Jung, els man-
dales representen la totalitat de la 
ment, representant tant el conscient 
com l’inconscient.

S’hi ens fixem, també els trobem 
molt sovint en els rosetons o rosas-
ses de les esglésies i dins de la na-
tura, en les flors.

 Triarem un espai tranquil i ben 
il·luminat: Farem silenci i posarem 
una música suau. Ens posarem en 
una posició còmoda, asseguts, es-
tirats al terra, com millor ens vagi. 
Convé que tanquem els ulls i escol-
tem la música. Intentem estar tran-
quils i relaxar-nos. Podrem sentir 
l’aigua que corre pel riu, les ona-
des del mar, uns ocells que piulen 
pel bosc, el so del vent relaxant... 
Un cop haguem escoltat la música 
podrem parlar sobre com ens hem 
sentit, quins pensaments hem tin-
gut, quins sons hem escoltat, si els 
ha ajudat a relaxar-se, etc.

 Triarem el mandala que més ens 
vingui de gust fer: És important que 
tinguem forces mandales per triar 
i que els infants triïn el que volen 
fer just en el mateix moment abans 
de començar l’activitat. Depenent 
del seu estat d’ànim n’escolliran 
un o un altre. També podrem triar 
la tècnica que més ens agradi: pin-
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tar amb colors de fusta, rotuladors, 
plastidecors, ceres, o també podem 
decorar-lo amb fulles seques, tron-
quets, pedretes, sorra de diferents 
textures, arròs pintat o llavors. Con-
tinuarem escoltant diferents mú-
siques relaxants i farem silenci per 
poder-nos concentrar en la tasca 
que estem fent i relaxar-nos.

 Elaborarem el mandala lliu-
rement: És important no donar 
consignes sobre com realitzar el 
mandala perquè l’elecció té a veure 
amb el moment intern que la per-
sona travessa. La principal regla en 
la creació d’un mandala és deixar 
fluir. Deixar fluir la imaginació, la 
creativitat, les energies, actuar de 
forma lliure i intuïtiva. 

Cada vegada que es comenci a rea-
litzar un mandala, cal deixar que els 
colors i les formes parlin a través de 
nosaltres. 

La durada pot ser d’uns minuts o 
de varies sessions, depenent de la 
complexitat del mandala. Però hem 
de tenir en compte que fins que no 
n’hem acabat un no en podem co-
mençar un altre.

 Observarem els mandales que 
hem elaborat: En acabar, és inte-
ressant fer una pausa destinada a 
l’observació del dibuix, seguida de 
comentaris dels infants en relació 
al procés de realització i al resultat 

final obtingut. La reflexió no només 
es limita al mandala sinó també al 
propi estat interior de l’infant. 

 Exposarem les nostres obres: Els 
podem exposar, ens agradarà mirar 
com ens ha quedat i observar els co-
lors que hem fet servir. Però si ens 
ve de gust també el podem regalar a 
alguna persona.

Analitzem una mica els colors
L’ús dels colors en els mandales 
també té un significat especial. El 
seu ús està relacionat amb l’estat 
d’ànim de qui els pinta o dibuixa. 
Descobreix el que amaga cada to-
nalitat:
•	Blanc:	 res,	 puresa,	 il·luminació, 
perfecció. 
•	Negre:	mort,	 limitació	 personal,	
misteri, renaixement, ignorància. 
•	Gris:	neutralitat,	saviesa,	renovació.	
•	Vermell:	masculinitat,	sensualitat,	
amor, arrelament, passió. 
•	Blau:	 tranquil·litat, pau, felicitat, 
satisfacció, alegria. 
•	Groc:	 sol,	 llum,	 jovial,	 simpatia,	
receptivitat. 
•	Taronja:	 energia,	 dinamisme,	
ambició, tendresa, valor. 
•	Rosa:	aspectes	femenins	e	 infan-
tils, tendresa, altruisme. 
•	Lila	:	amor	al	pròxim,	idealisme	y	
saviesa. 
•	Verd:	naturalesa,	equilibri,	creixe-
ment, esperança. 

•	Violeta:	música,	màgia,	espiritua-
litat, transformació, inspiració. 
•	Or:	 saviesa,	 claredat,	 lluïdesa,	 
vitalitat.
•	Plata:	 capacitat	 extrasensorial,	
emocions fluctuants, benestar.

Significat de les seves formes
Els mandales no són senzillament 
dibuixos de colors. Tots els elements 
que estan integrats en ell, tenen un 
significat. Coneix alguns dels més 
utilitzats:
•	Cercle:	moviment,	canvi,	el	verda-
der jo,...
•	Cor:	sol,	amor,	felicitat,	alegria,...	
•	Creu:	unió	del	cel	 i	 la	 terra,	vida	 i	
mort, el conscient i l’inconscient,...
•	Quadrat:	processos	de	 la	natura,	
estabilitat, equilibri,...
•	Estrella:	 símbol	 espiritual,	 lliber-
tat...
•	Espiral:	vitalitat,	energia,...	
•	Hexàgon:	unió	dels	contraris.	
•	Laberint:	 implica	 la	 recerca	 del	
propi centre.
•	Papallona:	auto-renovació,	 trans-
formació,...
•	Pentàgon:	 silueta	 del	 cos	 huma,	
terra, aigua, foc.
•	Rectangle:	estabilitat,	rendiment,...
•	Triangle:	 agua,	 vitalitat,	 transfor-
mació,...



37

El nostre conte per Sant Jordi: 
Crearem el nostre conte en el 
marc de Sant Jordi. Serà una bona 
oportunitat per desenvolupar 
l’expressió escrita i la creativitat. 
Podem elaborar molts tipus de 
contes:
•	 contes	 que	 només	 són	 il·lus-
tracions, 
•	 contes	que	només	tenen	lletra,
•	 contes	 que	 combinen	 lletra	 i	
il·lustracions.

El format de cada conte també pot 
ser molt divers. Proposarem dife-
rents formats per guiar els més pe-
tits (pàgines grapades, format pòster 
amb diferents vinyetes,...)

Motivació
Si plantegem l’elaboració del conte 
com una activitat totalment lliure 
pot ser que els infants es perdin 
pel camí sense saber quina his-
tòria explicar ni quins personatges 
crear.

Per tal de motivar-los a realitzar 
aquesta activitat els proposarem 
agafar, aleatòriament, un perso-
natge del barret dels personatges 
i un argument del barret dels ar-
guments. D’aquesta manera els in-
fants partiran de dos elements més 
definits, però tindran l’oportunitat 
de continuar creant la història que 
vulguin.

Procés d’elaboració del conte
 Què volem explicar? Pensarem 

quina història volem explicar a par-
tir del personatge i de l’argument 
que ens hagi tocat. Haurem fet 
una feina prèvia molt important en 
relació als contes, per tant, els in-
fants estaran motivats a fer-ne un. 
Per ajudar els més petits podem 
fer un mural vistós amb el nom de 
cadascú i la seva idea al costat, ja 
sigui escrita o dibuixada. 

 Redacció del conte: aquest pas 
el faran els infants més grans que 
ja saben escriure. Redactaran un 
conte curt sobre el tema que més els 
agradi. Per fer-ho més fàcil poden 
començar escrivint els punts més 
importants que volen que tingui el 
seu conte i a partir d’aquí els aniran 
desenvolupant més detingudament.

 Imatges: si volem que el conte si-
gui més vistós i fàcil d’entendre el 
podem acompanyar de dibuixos fets 
per nosaltres mateixos. Els dibuixos 
complementaran el text, per tant, 
hem de decidir sobre què els fem i 
on han d’anar.

 Esbós del conte: Decidirem 
quin format li volem donar i a par-
tir d’aquí farem un esbós de tot el 
conte. D’aquesta manera sabrem 
quina part del conte ha d’anar a 
cada pàgina i quant espai tenim per 
fer els dibuixos. 

 Elaboració del conte: Un cop tin-
guem clara la història, quins dibuixos 
volem fer i com volem distribuir-lo, 
ens posarem mans a l’obra!

 Assajar el conta contes: després 
d’haver escoltat els contes que ens 
han explicat a la biblioteca, tindrem 
pistes sobre com explicar-ne, però 
necessitarem assajar abans del dia 
en que ens toqui explicar-lo davant 
de tothom.

 Conta contes: si el dia de Sant 
Jordi volem sortir al carrer per 
viure i gaudir de l’ambient festiu 
que es crea, podem fer la sessió de 
conta contes el dia anterior. Invita-
rem les famílies i amics. Decorarem 
la sala amb motius de Sant Jordi 
per ambientar el conta contes.

 Diada de Sant Jordi: dedicarem 
la primera part de la tarda a regalar-
nos els contes que hem elaborat. 
Per tal que tothom tingui un regal 
podem organitzar-ho com un amic 
invisible. 

La segona part de la tarda la podem 
dedicar a sortir pel barri. Viurem i 
gaudirem de l’ambient festiu que es 
crea aquest dia.
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L’activitat a cau d’orella ens 
permetrà treballar:
•	 L’empatia:	ens	posarem	a	 la	pell	
d’alguns personatges dels contes.
•	 La	comunicació:	pararem	atenció	
als contes que ens expliquin i ens 
adonarem de què pot passar quan 
no ens comuniquem amb els altres.
•	 El	respecte:	aprendrem	a	respec-
tar tothom tal com és i a dialogar 
de manera respectuosa, sense alçar 
el to de veu.
•	 La	 identitat	 personal:	 mica	 en	
mica ens coneixerem millor i desco-
brirem característiques de la nostra 
personalitat.
•	 La	 justícia	 i	 equitat:	 coneixerem	
l’amistat entre dos personatges to-
talment diferents i les semblances 
entre les necessitats de cadascú. 
Veurem elements d’ajuda mútua 
entre ells i aprendrem a tractar els 
altres com a iguals.

Al final de l’activitat valorarem: 
•	 La	 nostra	 actitud	 i	 manera	 de	
comportar-nos a l’esplai i fora de 
l’esplai.
•	 La	paciència	en	l’escolta	i	l’interès	
per les explicacions dels altres.
•	Quin	conte	ens	agradaria	tornar	a	
mirar i/o llegir.
•	 Amb	 quin	 personatge	 ens	 hem	
sentit identificats.
•	 Si	 canviaríem	 el	 final	 d’algun	
conte.
•	 Com	ens	hem	sentit	mentre	rea-
litzàvem el mandala.
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el delta del Llobregat 
Presentació
Anirem d’excursió al Delta del Llo-
bregat per buscar tres elements 
que necessitem perquè el Papa-
geno torni a casa. L’observació i el 
respecte per la natura ajuda a ser 
pacients i sensibles, no tan sols 
davant l’entorn sinó també davant 
dels altres.

Objectius educatius
 Desenvolupar actituds de respecte 

cap a les persones i el medi ambient.
 Establir relacions interpersonals 

agradables. Gaudir de les activitats 
de grup.

 Desenvolupar l’atenció, la concen-
tració i la capacitat d’expressar-se 
mitjançant el diàleg entre iguals.

 Adquirir hàbits d’higiene personal 
com rentar-se la cara i les mans. Te-
nir cura del medi ambient, llançar les 
deixalles al seu lloc i netejar allò que 
hagin embrutat.

Motivació
Rebem un missatge en Morse. Els 
infants hauran de desxifrar-lo amb 
l’ajuda de l’alfabet. El missatge ens 
indicarà els 3 elements que necessi-
tem per atreure el Papageno: aigua, 
branquetes i un grapat de sorra.

._   ..   _ _.   ..._   ._   (aigua)
_...   ._.   ._   _.   _ _._   .._   .   _   .   ...   (branquetes)
.._   _.        _ _.   ._.   ._   ._ _.   ._   _       _..   .       ...   _ _ _   ._.   ._.   ._

(un grapat de sorra)

Alfabet Morse
A      . __
B      __ . . .
C      __ . __ .
D      __ . .
E      .
F      . . __ .
G      __  __ .
H      . . . .
I       . .
J      . __  __  __
K						__	.	__
L      . __ . .
M      __  __

N      __ .
Ñ      __  __ . __  __
O      __  __  __
P      . __  __ .
Q      __  __ . __
R      . __ .
S      . . . T      __
U      . . __
V      . . . __
W						.	__		__
X      __ . . __
Y      __ . __  __
Z						__		__	.	.

0      __  __  __  __  __
1      . __  __  __  __
2      .. __  __  __
3      ... __  __
4      . . . . __
5      . . . . .
6      __ . . . .
7      __  __ . . .
8      __  __  __ . .
9      __  __  __  __ .
.       . __ . __ . __
,      __  __ . . __  __
?      . . __  __ . .

empatia

ident i tat
comunicac ió

respecte

pert inences múlt iples
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Activitats
Descoberta del Delta del Llo-
bregat: Abans de presentar-vos 
l’entorn del Delta del Llobregat i 
l’itinerari de l’excursió us proposem 
petites activitats que podeu realit-
zar durant la visita al Delta. Aques-
tes activitats tenen forma de prova 
i si els infants les superen obtindran 
els tres elements que necessiten 
per fer tornar el Papageno.

Joc sensorial
Formem parelles de manera que un 
serà el guia i l’altre company/a anirà 
amb els ulls tapats. El guia acom-
panyarà l’altre infant a un arbre per-
què el palpi i es quedi amb la idea de 
com és aquest arbre. El guia tornarà 
a portar l’infant al lloc de partida i 
aquest, ara amb els ulls descoberts, 
haurà de reconèixer l’arbre.

Exercici d’orientació
Farem dos grups i presentarem un 
mapa a cadascun. Al mapa hi mar-
carà on són i els diferents indrets 
on han d’arribar, segons l’ordre 
que han de seguir. Un monitor/a 
els acompanyarà però no els do-
narà cap pista. Els infants hauran 
de guiar-se pel lloc on es troben i 
passar per cada punt. D’aquesta 
manera podrem anar coneixent els 
diferents espais del delta: el riu, els 
estanys i les maresmes, el canal, els 
prats humits, la platja, la pineda, 
els camps de conreu, els miradors 
i aguaits.

Binocles
Els donarem un cartell amb diferents 
espècies d’aus i el grup haurà de 
reconèixer les que vagi veient. Ens 
podem acompanyar dels binocles 
per divisar aus que volin més lluny 
o que s’amaguin entre la vegetació 
i l’aigua. És convenient detenir-nos i 
dedicar-hi una bona estona.

Entorn natural del  
Delta del Llobregat
La formació del Delta s’inicià fa 2500 
anys, i la majoria de les llacunes li-
torals com el Remolar o la Ricarda 
són testimoni de les diferents des-
embocadures del riu. Són àrees que 
es caracteritzen perquè són molt 
planes, inundables de manera tem-
poral i amb una composició del sòl i 
una salinitat variables que determi-
nen la vegetació que hi apareix. Són 
també hàbitats fràgils i amenaçats 
per l’activitat humana.
El Delta del Llobregat és un indret 
de gran valor ecològic, ja que cons-
titueix una zona de repòs de les aus 
migratòries, de pas cap al sud de la 
península Ibèrica i Àfrica. S’han arri-
bat a comptabilitzar fins a 333 espè-
cies diferents d’ocells en tota l’àrea. 
Actualment la pastura dels canyis-
sars amb cavalls ajuda a getsionar la 
vegetació, de manera que s’evita que 
es desenvolupin sense control. A la 
zona de protecció especial del Re-
molar – les Filipines hi ha dues es-
pècies que estan en perill d’extinció, 
que són: el bitó, que és un ocell que 
habita els canyissars de les zones 
humides; a Catalunya és molt escàs 
i al delta es coneix la seva presència 
hivernal; i el fartet, un peix de mida 
petita pràcticament exclusiu de la 
península Ibèrica i que s’ha introduït 
recentment en aquestes basses.
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Entorn social i cultural del Delta del 
Llobregat
El Canal de la Vidala és un dels 
braços de l’estany del Remolar, allar-
gat de forma artificial a partir d’un 
braç més petit, que té l’origen en 
una desembocadura abandonada 
del Llobregat. Des de principis del 
segle XIX l’activitat principal al delta 
era l’agricultura. Inicialment de secà, 
i en les proximitats del mar, l’arròs, 
posteriorment entra el regadiu. Els 
usos del sol canvien a industrials i 
urbans. Desaparèixen terrenys fèr-
tils i comença l’espoliació amb la 
construcció de l’aeroport, que ac-
tualment ocupa una part important 
del delta. Val la pena reflexionar so-
bre l’activitat humana, ja que tant la 
contaminació com la salinització de 
l’aqüífer i la canalització del cursos 
d’aigua provoquen una reducció de 
les aportacions de sorres al delta i, 
en conseqüència, una reducció de la 
superfície deltaica.

També ens hauria d’estimular a dur a 
terme actuacions de millora, protec-
ció i defensa d’aquest espai natural, 
únic en aquesta comarca i d’elevat 
interès natural a Catalunya.

Itinerari: Fauna i flora del Delta
Punt de partida: Braç de la Vidala, 
estany del Remolar.
Desnivell i durada: Desnivell inapre-
ciable. La durada és d’una hora, 
sense comptar totes les aturades.
Recorregut:

 Braç de la Vidala
Al marge esquerre de l’inici de la 
carretera que duu al càmping Toro 
Bravo trobem el braç de la Vidala. 
Podem observar els primers ocells 
(ànecs, fotges, cabussets...) i fixar-
nos en les plantes que acompanyen 
les llacunes. Les més característiques 
dels aiguamolls són el jonc, la boga, 
el canyís i el tamariu. Seguim la pista 
asfaltada avall i trobem al cantó dret 
de la carretera diversos caminets, on 
podem observar la vegetació. Conti-
nuant per la carretera arribem a un 
mirador circular de fusta.

 Mirador de la Vidala
Pugem a la part superior, des d’on 
observem el canal de la Vidala, la 
riera de Sant Climent, part de la Ma-
resma de les Filipines i l’aeroport. 
Cal prestar atenció als possibles des-
perfectes d’aquestes torres de fusta 
i escales de caragol per evitar acci-
dents. Seguim avall per la mateixa 
pista fins a l’entrada del càmping 
Toro Bravo, i deixem a l’esquerra 
l’aguait de la Vidala.

 Reserva el Remolar-les Filipines
A l’esquerra del pàrquing i l’entrada 
del càmping seguim un camí de fusta 
indicat com a entrada de la reserva 
que ens porta al punt d’informació. 
En aquest punt podem seguir dos iti-
neraris diferents que ens duran a dos 
aguaits més. El camí de l’esquerra 
ens duu a l’aguait de la Bassa dels 
Pollancres, i el de darrere del centre 
ens porta a l’altre aguait, anomenat 
de la Maresma. Els cavalls pasturen 
per aquesta àrea. Aquests espais són 
d’especial protecció per l’existència 
de dues espècies en perill d’extinció, 
el bitó als canyars i el fartet a l’aigua.

 Mirador de Cal Francès
Desfem el camí sortint de la reserva 
fins haver passat l’aguait de la Vi-
dala. Prenem un camí de terra que 
gira a l’esquerra. Passem a tocar de 
la riera de Sant Climent i ens acos-
tem a una pineda. És curiós observar 
la inclinació dels seus troncs i les se-
ves barnques. En arribar a la platja 
aprofitem per observar la vegetació 
característica de les dunes, i pujar al 
mirador de Cal Francès. Des d’aquí 
observem el mar, el litoral i els prin-
cipals nuclis urbans costaners. La 
proximitat a l’aeroport és molt evi-
dent i el pas dels avions és constant, 
fet que no sembla afectar els ocells, 
que aprofiten aquest indret tant per 
alimentar-se com per reproduir-se.
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Fem experiments a l’esplai: Du-
rant l’excursió ens fixarem en l’aigua 
dels basals, veurem com l’aigua fa de 
mirall, ens hi mirarem, la tocarem, 
veurem les formes que pot adoptar 
si llencem alguna pedra.

En arribar a l’esplai podem mirar 
i llegir contes sobre l’aigua com a 
motivació a la realització dels expe-
riments. Alguns contes que podem 
mirar són:
•	Gòrriz, J. El camí de l’aigua. La 
Galera, 1994.
•	Molins, A. Una història sobre 
l’aigua. La Galera, 2005. 
•	Nerval, G de. La reina dels 
peixos. Argos Vergara, 1984. 
•	Pallarès, A. El toll és de tots. 
Marjal, 1999. 
•	Pfister, M. El Peix irisat. L’arca, 
1996. 

Fem un terrari per conèixer 
el cicle de l’aigua
Per entendre com funciona el cicle 
de l’aigua construirem un terrari. Un 
terrari és una petita representació de 
com es comporta l’aigua al nostre 
ambient. 

Material:
•	Pot de vidre o plàstic que tingui 
tapa.
•	Pedres poroses.
•	Sorra.
•	Terra per plantes.

•	Un petit recipient per aigua (la 
tapa d’un pot, per exemple).
•	Planter, una planteta amb la seva 
arrel.

Procediment:
•	Col·loca les pedres poroses dintre 
del recipient.
•	Col·loca una capa de sorra d’uns 
2 cm.
•	Afegeix una capa de terra per 
plantes de 2 a 3 cm.
•	Col·loca el petit recipient ple 
d’aigua dintre del terrari.
•	 Fes un petit forat a la terra i col·loca 
la planteta procurant que les arrels 
quedin cobertes per la terra.

El sol escalfarà l’aigua fins a eva-
porar-la. El vapor pujarà i es con-
densarà a la tapa, a les parets del 
recipient i caurà en forma de gotes, 
el qual representarà la pluja. L’aigua 
es filtrarà donant a la planta l’aigua 
que necessita per sobreviure i el cicle 
es repetirà una i altra vegada.

Com es forma la gebrada
La gebrada és una capa de petites 
làmines de gel que es forma sobre 
algunes superfícies quan fa fred.

Material:
•	 Glaçons.
•	 Llauna buida sense etiqueta.
•	 Sal.

Procediment:
•	 Col·loca els glaçons dintre de la 
llauna.
•	 Afegeix la sal i barreja ràpidament.
•	 Continua barrejant uns instants.

Els glaçons fan que la llauna es re-
fredi. En afegir la sal el gel es desfà 
més ràpidament i la temperatura 
descendeix encara més. Les minús-
cules gotes d’aigua que existeixen 
a l’aire s’adhereixen a la superfície 
exterior de la llauna i es congelen 
immediatament, formant la capa 
de gebrada.

Com es formen els núvols
Els núvols estan fets de petites go-
tes d’aigua que floten a l’aire, veiem 
com es formen.

Material:
•	 Un clau gruixut .
•	 Un martell.
•	 Una ampolla transparent de boca 
petita.
•	 Un tap de suro per l’ampolla.
•	 Aigua calenta.

Procediment:
•	 Els monitors/es farem un forat 
amb el clau i l’ajuda del martell al  
damunt del tap de suro.
•	 Vessarem amb molta cura l’aigua 
calenta tocant la part exterior de 
l’ampolla i la taparem amb el tap de 
suro.
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•	 Bufarem tot l’aire que puguem pel 
forat que hem fet prèviament al tap 
de suro i el cobrirem immediatament 
amb un dit.
•	Comptarem 5 minuts i traurem 
el tap.

El núvols es formen quan l’aire ca-
lent i humit (vapor) es troba amb 
l’aire més fred. En entrar en contacte 
amb l’aire fred, el vapor d’aigua es 
condensa, és a dir, es torna líquid. 
De la mateixa manera, quan hem bu-
fat hem introduït aire calent i humit 
que provenia dels nostres pulmons. 
Aquest aire tindrà una pressió i tem-
peratura més alta que l’aire que el 
rodeja. En destapar l’ampolla entra 
aire més fred i a menys pressió, el 
que fa que el vapor d’aigua es con-
verteixi en un petit núvol, visible 
breument.

Erosió de les roques
Les pedres que trobem al camp són 
rugoses i aspres, en canvi, les del 
riu són llises i suaus. Veiem a què 
es deu això!

Material:
•	Trossets de maó.
•	Un pot de plàstic amb tapa.

Procediment:
•	Observem la forma dels trossets 
de maó, com són les vores?
•	Els introduïm dintre del pot, però 

apartem dos o tres trossets per 
després.
•	Omple el pot amb aigua i tapa’l 
molt bé.
•	Agita el recipient força estona, 
unes 100 vegades. Ho podem fer 
per torns, uns estona cadascú.
•	Destapa el pot i observa què ha 
passat amb els trossets de maó.
•	Compara’ls amb els que havies 
separat al principi.

L’erosió provocada per l’aigua i el 
constant fregament de les roques 
unes amb les altres han provocat 
que les vores afilades hagin passat 
a ser llises i suaus. Això és el que 
passa amb les roques dels rius que 
són arrossegades i erosionades per 
les corrents.

El vent i les ones
Material:
•	Safata.
•	Palleta.

Procediment:
•	Omple la safata amb aigua.
•	Pren la canya per un extrem i 
col·loca l’altre a la vora de l’aigua.
•	Bufa sobre la superfície de l’aigua 
a través de la palleta, unes vegades 
amb força i altres suaument.

Veuràs com es formen diferents 
ones.

L’activitat del Delta del Llobregat 
ens permetrà treballar:
•	 L’empatia: comprendrem la ne-
cessitat de tenir cura de l’entorn i 
dels éssers vius.
•	 La comunicació: aprendrem a 
parlar amb els companys/es del 
grup a l’exercici d’orientació deixant 
temps per a cadascú.
•	El respecte: tractarem el medi 
natural amb estima.
•	 La identitat personal i les perti-
nences múltiples: coneixerem un es-
pai natural amb el qual ens podem 
identificar.

Al final de l’activitat valorarem:
•	Què ens ha agradat més de 
l’excursió,
•	Si hem estat respectuosos amb el 
medi natural,
•	Què hem après sobre les espè-
cies del Delta,
•	Quin ús hem de fer de l’aigua,
•	 Com ens hem sentit mentre passe-
jàvem pel Delta.
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descoberta del barri
Presentació
L’activitat principal és la desco-
berta i la orientació pel barri per 
obtenir el menjar pel Papageno. A 
través d’aquesta activitat els infants 
podran identificar-se amb altres 
veïns/es, apreciar les coses bones 
del seu barri i treballar en equip.

Objectius educatius
 Tenir curiositat per conèixer nous 

indrets i descobrir llocs del barri.
 Interessar-se i mostrar respecte 

pel que diuen els companys/es i els 
veïns/es del barri.

 Mostrar actituds d’afecte i estima 
pels animals i pel seu barri o població.

 Tenir el sentiment de pertànyer i 
formar part d’una comunitat.

Motivació

Motivació
Han arribat l’Eli i el Sa’îd a l’esplai. 
Estan molt agraïts de saber que els 
estem ajudant. Aquesta vegada ve-
nen esperançats. La Carlota i el Mi-
quel els han explicat que tenim part 
del que necessitem perquè torni el 
Papageno. 
- Heu fet molt bona feina! Tenim 
l’aigua, unes branquetes i la sorra, 
però encara ens falta fer un pas més. 
Què us sembla si li posem una mica 
de menjar?

Els infants responen.
- Els canaris normalment mengen 
mescles de llavors, però el Papa-
geno no es conformava només amb 
això. Des del dia en que la Rosa li va 
deixar provar el que ella menjava, el 
Papageno no va tornar a menjar de 
la mateixa manera. La Rosa ja no sa-
bia com fer-ho perquè tornés a ser el 
mateix. Sabeu què va fer al final?

- Després de provar-ho de mil ma-
neres, finalment va trobar la fórmula 
exacta! El Papageno menjava mes-
cla de llavors si anava acompanyada 
d’una engruna de pa, 50 grams de 
pipes de gira-sol, 2 cacauets, una 
nou, 8 avellanes, 3 ametlles, un gra-
padet de cereals i un trosset d’alguna 
fruita. A més, els toffess de cafè amb 
llet eren els seus preferits.
- I tot això on podríem trobar-ho?

Els infants han de participar i fer pro-
postes d’on anar a buscar el menjar 
pel Papageno.
- Molt bé! Quan ho tingueu no us 
oblideu de posar-ho en un lloc se-
gur que no estigui a l’abast d’altres 
animals, perquè li quedi la quantitat 
exacte de la preparació al Papageno i 
sigui més fàcil que torni a casa!

empatia

ident i tat
comunicac ió

respecte
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Activitats
Descobriment de l’entorn proper:
Abans de fer les diferents visites, 
treballarem les normes d’anar pel 
carrer i d’estar a algun lloc:
•	 Fer	una	fila	per	parelles,	
•	 no	separar-se	del	grup,
•	mirar	 a	banda	 i	banda	del	 carrer	
quan haguem de creuar,
•	 reduir	el	to	de	veu	en	entrar	al	lloc	i	
parlar de forma respectuosa,
•	 no	molestar	les	persones	que	esti-
guin allà,
•	 observar	molt	 però	 no	 tocar	 res	
sense demanar permís.

Per sortir a descobrir el barri, ani-
rem acompanyats d’una mapa clar i 
entenedor que haurem elaborat els 
monitors/es, amb els diferents llocs 
on hem d’anar, assenyalats amb una 
marca i un número, segons l’ordre 
que volem que segueixin.

 Al mercat
Abans d’anar al mercat prepararem 
la visita. Farem unes fitxes amb les 
fotografies dels diferents ingredients 
que ens han dit l’Eli i el Sa’îd. Farem 
grupets de 3 infants i a cadascun 
d’ells li donarem una fitxa. Cada gru-
pet haurà de fer-se responsable de 
trobar un ingredient.

Al mercat del barri ens interessa que 
els infants puguin:
•	 Passejar-hi	 i	 identificar	 les	dife-
rents parades.
•	 Preguntar	als	venedors/es	i	dema-
nar-los coses.
•	 Conèixer	diferents	aliments,	 iden-
tificar els que poden servir com a 
menjar d’ocells.
•	 Trobar	l’aliment	de	la	fitxa.

Els aliments al món
Tot i que la principal motivació sigui 
trobar els diferents ingredients per 
grupets podem aprofitar per treba-
llar altres aspectes d’interculturalitat 
al mercat. Un cop haguem trobat el 
que buscàvem hi donarem una altra 
volta tots plegats. Aquesta vegada 
ens detindrem parada per parada:
•	Observarem	els	diferents	aliments	
que hi ha.
•	 Coneixerem	 aliments	 d’arreu	 del	
món.
•	 Aprendrem	els	seus	noms	i	de	quin	
lloc provenen.
•	 Esbrinarem	com	han	arribat	fins	al	
mercat.
•	 Aprendrem	com	els	cuinen	a	dife-
rents països.

 A la botiga d’animals
Abans d’anar-hi contactarem amb la 
botiga per acordar una visita. Expli-
carem que estem treballant a partir 
del centre d’interès del Papageno i 
que els nens i les nenes de l’esplai 
necessiten aconseguir una mica de 
pinso per barrejar-lo amb altres in-
gredients i aconseguir que torni el 
canari de la nostra amiga Rosa.

A la botiga d’animals ens interessa 
que els infants puguin:
•	 Conèixer	els	diferents	animals	i	les	
coses més curioses de cada un.
•	 Aprendre	què	mengen	i	com	hem	
de tenir cura d’ells. 
•	 Explicar	 que	 s’ha	 perdut	 el	 Pa-
pageno.
•	 Descobrir	 quin	 és	 el	 pinso	 que	 
necessiten per preparar la barreja.

 Al forn de pa
Anirem a buscar-hi l’engruna de pa 
per fer la mescla exacta pel Papa-
geno. Al forn podrem:
•	 Conèixer	 com	es	diuen	els	dife-
rents tipus de pa,
•	 Saber	quins	 ingredients	necessi-
tem per fabricar-ne,
•	 Veure	com	es	fabrica,
•	 Saber	per	a	què	s’utilitza	el	pa	en	
diferents països del món.
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 A casa d’algun veí o veïna
Anirem a casa d’algun veí o veïna 
amb el que haguem acordat la visita 
prèviament. Pot ser algun avi o àvia. 
A casa d’aquesta persona podrem 
obtenir els toffees de cafè amb llet 
i a més:
•	 Sentirem	històries	i	veurem	foto-
grafies de quan era petit/a,
•	 Coneixerem	els	seus	orígens,
•	 Descobrirem	 com	 ha	 canviat	 el	
barri amb el temps.

Construïm les menjadores i pre-
parem la barreja: Un cop haguem 
aconseguit tots aquests aliments 
prepararem la barreja i les menjado-
res amb material de rebuig. 

Amb molta cura, afegirem cadascun 
dels ingredients en una ampolla de 
plàstic. La taparem i mesclarem fins 
que quedi tot ben barrejat.

Farem menjadores de tres tipus. 
Cada infant pot fer la que més li 
agradi. La confecció de cada menja-
dora té la seva particularitat, però la 
primera és de major dificultat que les 
altres dues.

 Model 1. Amb un tetra brik
Material:
•	Un cartró buit de llet,
•	Regla,
•	Retolador,
•	Ganivet amb punta (aquest només 
el farem servir els monitors/es),
•	 Ttisores,
•	Dos branquillons rectes d’1 cm. 
de gruix,
•	Cordill,
•	Menjar per a ocells.

Ferem unes finestres grans a cadas-
cun dels quatre costats del cartró 
de llet, deixant uns 5 cm per dalt i 
per baix, i 1 cm a dreta i esquerra. 

Per fer-les, primer caldrà dibuixa-les 
amb la regla i el retolador, i després 
retallar-les amb ajuda del ganivet i 
les tisores.

Farem un forat a sota de cada fines-
tra, a 2 o 3 cm de la vora, per passa-
hi els branquillons d’un cantó a 
l’altre; aquests pals serviran perquè 
els ocells s’hi puguin estar mentre 
mengen. 

Farem dos forats més a la part su-
perior del cartró que ens serviran 
per passar-hi el cordill. Omplirem la 
base del cartó amb la preparació del 
menjar pel Papageno. 

 Model 2. Amb un cordill
Material:
•	Cacauets amb clofolla i sense sal,
•	Peles de poma i de taronja,
•	Cordill.

Anirem lligant els cacauets al cor-
dill, un darrera l’altre com si féssim 
un cuc. 

 Model 3. Amb una bossa de malla
Material:
•	 Una bossa de malla com la xarxa en 
la que venen les taronges i patates,
•	Cacauets pelats i sense sal,
•	Cordill.

Omplirem la bossa de malla amb els 
cacauets i la lligarem amb un cordill.
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Pengem les menjadores: Un cop 
tinguem fetes les menjadores hi 
afegirem el menjar. Hem de tenir en 
compte que tot el menjar ha d’estar 
sec i en bon estat, i no pot ser ni cuit 
ni salat. L’haurem de protegir de la 
pluja perquè no es faci malbé.

Segons el tipus de menjar que hi po-
sem, atraurem unes espècies d’ocells 
o unes altres.
•	 El	pa	sec	atreu	a	coloms,	tórtores	
i pardals. Però té un problema, i és 
que quan un ocell s’atipa de pa sec 
i després se’n va a beure, el pa que 
té dins la panxa amb l’aigua s’infla, 
i a l’ocell li ve mal de panxa. Per 
tant, per evitar els mals de panxa, 
sempre que hi poseu pa, abans 
l’haureu de mullar; però aleshores 
heu de tenir la precaució de canviar 
el pa cada dia, per tal que no es faci 
malbé.
•	 Mescles	de	 llavors	per	a	canaris	o	
periquitos. Les trobareu en super-
mercats i botigues d’animals; són 
barreges de llavors d’escaiola (“al-
piste”), mill i civada. Atreu a pit-roigs, 
pardals, coloms, tórtores, pinsans, 
merles, tords, verderols, caderneres, 
lluerets, cargolets, estornells, garses i 
cueretes.

•	 Pipes	de	gira-sol	pelades	 i	 sense	
sal. Potser les haureu de buscar en 
botigues d’animals. Atreu a malle-
rengues carboneres, picots, pardals, 
tórtores, coloms, pinsans, cargo-
lets, lluerets, verderols, caderneres i  
garses.
•	 Cacauets	pelats	i	sense	sal.	També	
les haureu de buscar en botigues 
d’animals. Atreu a mallerengues car-
boneres, picots, cargolets, lluerets, 
verderols i estornells.
•	 Nous,	avellanes	i	ametlles	pelades.
•	 Cereals	 (blat,	 ordi,	 civada,	 blat	
de moro...). Atreu a cargolets, co-
loms, tórtores, verderols, lluerets i 
estornells.
•	Fruita.	Peles	de	poma	i	de	taronja.	
Atreu a merles, cargolets i pit-roigs.

Anirem a donar una volta pel ba-
rri, buscarem llocs estratègics on 
col·locar-les i les penjarem per 
atreure el Papageno. Hem de tenir la 
precaució de col·locar-la en un lloc 
que estigui lliure de la presència de 
gats, i si això no és possible, penjar-
la de les branques d’un arbre. No 
alimentarem mai les aus durant la 
primavera i l’estiu; no és recomana-
ble. A la menjadora només hi haurem 
de posar menjar a partir d’octubre o 
novembre i durant l’hivern.

Haurem d’estar molt atents per si 
algun dia veiem que s’acosta el Pa-
pageno!

L’activitat de la descoberta del 
barri ens permetrà treballar:
•	 L’empatia:	 coneixerem	 les	 feines	
de diferents persones, tindrem un 
contacte més proper amb els adults 
i observarem les relacions de la gent 
del barri.
•	 La	comunicació:	pararem	atenció	
a les explicacions de les persones 
adultes del barri.
•	 El	 respecte:	 procurarem	 tenir	
una actitud correcta durant tot el 
descobriment de l’entorn proper, 
procurant no molestar les persones 
que estan a les diferents botigues i 
respectant els torns.
•	 La	 identitat	personal:	coneixerem	
millor el barri en el que vivim, amb el 
qual podrem identificar-nos-hi més 
fàcilment.

Al final de l’activitat valorarem:
•	 Què	ens	ha	agradat	més	de	la	ruta	
pel barri,
•	 Què	hem	pogut	conèixer	sobre	al-
tres cultures, a través dels aliments,
•	 Com	ens	hem	organitzat	per	tro-
bar els ingredients,
•	 Si	 hem	 estat	 respectuosos	 en	
entrar a cada lloc,
•	 Si	 hem	 sabut	 anar	 pel	 barri	 de	
manera correcte.
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una vetllada intercultural
Presentació
Ha tornat el Papageno d’un llarg 
viatge per 4 països d’arreu del món. 
Està una mica trist perquè troba a 
faltar tots els llocs on ha estat. Els 
infants li prepararan una vetllada 
per celebrar que ha tornat i per 
oferir-li coses típiques d’aquests 4 
països.

Objectius educatius
 Respectar i acceptar els sen-

timents dels altres. Aprendre a 
posar-se en el seu lloc.

 Conèixer i valorar els elements 
típics de diferents cultures.

 Reconèixer com a vàlides altres 
maneres de fer les coses diferents 
a les personals.

 Desenvolupar l’expressió musical, 
la psicomotricitat i la coordinació.

 Relacionar-se de manera agra-
dable.

Motivació
El Papageno ha tornat del seu llarg 
viatge pel món! 

Ens trobarem una carta del Papa-
geno a la seva gàbia on ens explica 
quins llocs ha conegut, què li ha 
agradat més de cada país i algu-
nes anècdotes i curiositats de les 
cultures que ha conegut en el seu 
viatge. Però també ens explica que 
està una mica trist perquè ha hagut 
de marxar de molts països bonics i 
troba molt a faltar les persones que 
ha anat coneixent arreu del món.

Llegirem aquesta carta tots ple-
gats i proposarem organitzar una 
vetllada per celebrar que el Papa-
geno ha tornat a casa. Li portarem 
allò que més li ha agradat de cada 
país per animar-lo.

Activitats
Les activitats que realitzarem en el 
procés de preparació de la vetllada 
són:
Escollir els 4 països: abans de co-
mençar l’activitat els monitors/es 
triarem els 4 països dels quals hi 
hagi més persones al barri o d’on 
provinguin alguns infants de l’esplai 
per tal de treballar aspectes de la 
seva cultura i perquè se sentin re-
coneguts. Ens informarem sobre les 
tradicions, els costums i els elements 
típics del país.

Alguns dels elements que li podem 
regalar al Papageno el dia de la vet-
llada són, per exemple:

 Equador: el ball del San Juanito. 
És considerat el ritme nacional del 
país i té orígens precolombins. Es 
caracteritza per ser una mescla d’un 
ritme alegre i d’una melodia melan-
còlica, una combinació única que 
denota el sentiment de l’indígena 
equatorià. Ballar el San Juanito 
expressa un missatge comunitari 
d’unitat, sentiment, identitat i rela-
ció amb la mare terra (Pacha mama). 
Actualment, s’interpreta amb la 
barreja d’instruments autòctons 
de l’Equador com el rondador, el 

empatia

ident i tat
comunicac ió

respecte

pert inences múlt iples
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pingullo, el bandolí i les dulzaines, i 
s’acompanya d’instruments d’altres 
països. Aquest ball forma part del 
repertori a les festes populars i re-
unions socials de tot el país i es pot 
ballar conjuntament, fent cercles, 
files de persones, etc.

 Pakistan:	 el	 joc	 “haar,	 kabutar	 i	
doli”, que significa “collaret, ocell i 
pandereta”. Per jugar a aquest joc 
s’han de fer tres equips. Cada equip 
tria una paraula i es posa un moca-
dor al cap d’un color diferent. Un 
d’aquests equips ha de perseguir els 
altres dos i aconseguir capturar un 
equip sencer.

 Marroc: el te amb menta. Es pren 
de cinc a sis vegades al dia, servit amb 
una espècie de tetera d’acer inoxida-
ble. Serveix per a tranquil·litzar, re-
animar i tonificar. Es beu a qualsevol 
hora del dia, és un plaer que no es 
rebutja mai.

 Perú: les “ponderaciones” són els 
dolços típics de Lima, creats per les 
monges dels convents de la ciutat. 

Buscar col·laboradors: Quan llegim 
la carta del Papageno ens adonarem 
que hi ha infants a l’esplai que van 
néixer i viure algun temps a aquests 
països. També hi ha persones del ba-
rri que són d’allà i ens poden ajudar 
a preparar la vetllada de manera més 
acurada. Contactarem amb aquesta 
gent i els demanarem consells i re-
comanacions per fer una autèntica 
vetllada intercultural.

Conèixer els 4 països: llegirem con-
tes sobre els costums i tradicions de 
les diferents cultures, veurem vídeos 
sobre danses, escoltarem cançons 
d’arreu del món, aprendrem a pre-
parar diferents plats típics i jugarem 
a jocs d’aquests països.

Per fer tot això podem acordar una 
col·laboració amb famílies, veïns/es 
del barri i entitats que ens ensenyin 
coses del seu país.

Prendre decisions: decidirem què 
li volem regalar al Papageno de cada 
país. Procurarem que siguin coses 
variades per poder fer una vetllada 
que contingui de tot: danses, jocs, 
menjar i beguda.

Decidirem el dia, el lloc, l’hora de 
la vetllada, les persones que volem 
invitar i farem un mural molt visual 
amb el calendari de tot el que hem 
de fer fins el gran dia.

Equips de treball: ens distribuirem 
la feina de manera que cada grupet 
es farà responsable d’un element tí-
pic. El monitors/es ens distribuirem 
per equips de manera que cada gru-
pet d’infants tingui el seu referent. 

Assajos: practicarem la dansa, el joc 
i la preparació del plat típic i la be-
guda.
Ambientació: elaborarem murals 
per ambientar la sala, crearem el 
vestuari i els complements per la 
dansa i el joc. Fabricarem els instru-
ments per acompanyar les cançons. 
Dissenyarem la decoració dels plats 
i de les estovalles de paper.

Invitacions: elaborarem les invita-
cions per convidar tothom a la vet-
llada intercultural: les famílies, amics 
i amigues, veïns/es, La Tribu de Ca-
melot i el Papageno.

Obsequis: prepararem algun detall 
per les persones que han col·laborat 
en la preparació de la vetllada.

La vetllada intercultural: el dia 
de la celebració és molt important 
que tots estem ben coordinats. En 
aquest moment cal que els moni-
tors/es s’encarreguin de fer una 
bona dinamització de l’activitat. Les 
persones que hagin col·laborat en la 
preparació de la vetllada aquest dia 
ens poden donar un gran cop de mà 
perquè tot surti tal i com ho havíem 
planificat.
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L’activitat de la vetllada intercultu-
ral ens permetrà treballar:
•	 L’empatia:	 coneixerem	 aspectes	
típics d’altres cultures i ens posarem 
al lloc dels infants d’altres països.
•	 La	comunicació:	parlarem	amb	per-
sones del barri, familiars i veïns/es.
•	 El	 respecte:	 serem	 respectuosos	
amb els infants d’altres països que 
vulguin explicar-nos les seves expe-
riències o ensenyar-nos elements 
típics.
•	 La	 identitat	personal	 i	 les	perti-
nences múltiples: coneixerem di-
ferents costums i maneres de fer 
d’altres indrets i respectarem que 
hi hagi infants amb pertinences 
múltiples.

Al final de l’activitat valorarem:
•	Què	 hem	 après	 dels	 diferents	
països i les seves cultures.
•	 Si	hem	sabut	 treballar	 en	equip	
a l’hora de preparar els 4 elements 
típics.
•	 Si	hem	sabut	posar-nos	en	el	lloc	
del Papageno.
•	 Com	ens	hem	sentit	preparant	la	
vetllada pel canari.
•	 Si	ens	hem	relacionat	de	manera	
agradable i respectuosa.


