
Agrupament:
(qui envia l’activitat al Farcell)

Font:
(d’on s’ha tret)

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

Breu descripció:
(sinopsi de l’activitat i objetius pedagògics o què es busca treballar)

Unitats i/o edats:
(rang d’edat recomanat o unitats per les quals s’ha preparat)

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

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

Durada:
(quan dura l’activitat en total, sense comptar la preparació; ex. “3h”)

Número de participants:
(per quantes persones està pensada l’activitat)

Número de dirigents:
(persones necessàries per preparar-la i dinamitzar-la)

Localització:
(en quin espai s’ha de realitzar l’activitat; podeu seleccionar els dos)

Interior Exterior

Tipus: Joc Dinàmica Taller

Popular Creació pròpia Re-imaginada

Materials complementaris:
Si en algun dels apartats següents voleu incloure-hi imatges, vídeos o documents, indiqueu-ho amb el nom del fitxer entre [ ]. Per exemple:

“Donarem a cada grup de participants un mapa amb els punts marcats: [mapa.pdf]”

Caldrà que envieu aquests arxius en una carpeta comprimida juntament amb aquesta fitxa. Podeu posar els links directament dins el text. 
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Explicació:
(en què consisteix l’activitat; què cal saber; quines son les normes; quines parts té; com ho expliquem als participants; quin és el paper que tenen i qui son els dirigents; ...)
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A tenir en compte:
(a què cal estar atents durant l’activitat o quines coses són fàcils que fallin; vosaltres que heu fet l’activitat, com l’heu viscuda?  quina revisió en vau fer?)

Temàtiques:
(quins continguts es treballen a l’activitat)

Gènere

Espiritualitat 

Creixement personal 

Natura

Creativitat 

Coneixença i cohesió 

Pionerisme 

Sostenibilitat 

Sexualitat

Habits saludables 

Activitat física

Nova ->
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SPEPARC

Treball en equip

Consciència social

Cultura popular

Mètode escolta

Gestió de grups

-

-

-

-

-

Formats:
(com es desenvolupa l’activitat)

Bon dia / Bona nit

Nou ->

Vetllada

Activitat transversal

Activitat de rol

Descoberta

Joc de ciutat

Activitat de travessa

Activitat de nit

Individual

Petit grup

Joc d’aigua

Raid

Formació

Sense material

On-line

Joc de taula

Debat

-

-

-

-

-

Preparació:
(què cal fer abans de realitzar l’activitat)


	Untitled
	Untitled

	Material: - 10 segells diferents per marcar les targetes
- Ceres per marcar la cara dels jugadors (o gomets)
- Targetes amb mapa i graella (1 per jugador)
- 9 cartolines/cartells amb els noms de cada estació
	Nom: D’acord BOOMER!
	Participants: 40
	Dirigents: 12
	Edats: PiC, Truc, Consell
	Durada: 1h
	Exterior: Yes
	Sinopsis: Les cafeteries més alternatives de la zona s'han posat d'acord i regalen l'anhelat frape-late-venti si les visites totes. Malauradament, te n'has assabentat tard i només queda 1h perquè s'acabi la promoció. Podràs aconseguir la mítica beguda? Com a bon Hipster amant del cafè i els regals hauràs d'esquivar Boomers, evitar convertir-te en un d'ells i segellar la teva targeta passant pels 9 cafès abans que sonin les campanades de mitjanit.

Aquest és un macro-joc pensat per grans grups (40 persones en amunt) inspirat en la supervivència a una apocalipsi zombi. Com a temàtiques principals busca treballar l'orientació, l'autonomia i autogestió de les participants.
	Explicació: Els jugadors són Hipsters amb l'objectiu d'aconseguir un cafè gratis tot segellant la targeta de cupó sencera sense que els toqui cap Boomer. Tenen 60 minuts per fer-ho. Cada jugador rep una targeta amb un mapa que indica on es troben les 9 cafeteries una banda i el cupó per obtenir el frape-late-venti gratuït a l'altra. Poden anar per solitari, en parella o grups segons creguin més oportú i s'autogestionin.

[targetes-jugadors-x4.pdf]

Hi ha 9 estacions escampades pel terreny de joc que representen les cafeteries (+ un punt 0 que és el punt d'inici i final). A cada una d'elles hi ha 1 o 2 encarregats (dirigents) per segellar els mapes de cada jugador que hi passi. Per aconseguir el segell, els jugadors han de fer una mini prova que els demanarà l'encarregat. Cada cafeteria té una tela gran o un cartell amb el nom perquè sigui fàcil d'identificar de lluny.

Hi ha 3 dirigents comencen el joc com a Boomers, aquests porten un bigoti o símbol de dòlar pintat al front. L’objectiu dels Boomers és atrapar a tots els Hipsters i convertir-los en un d'ells abans que s'acabin els 60 minuts. Si un Boomer atrapa a un Hipster aquest passa a ser Boomer directament; alternativament es pot fer algun tipus de competició ràpida com pedra-paper-tisora o lluita de fulards per fer-ho més difícil. Els Hipster tenen 2 minuts d’avantatge sobre els Boomers a l’hora de començar el joc. Els Boomers porten a sobre ceres suficients per pintar a les persones que toquin i donar-ne perquè aquestes puguin atrapar gent nova.
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	Compte: Sempre que sigui possible, cal dimensionar les persones que comencen com a Boomers segons de nombre de jugadors. Una bona ràtio és un 1 a 12. Així per exemple, amb 70 jugadors caldrien al voltant de 6 dirigents que començarien com a Boomers (+ els 9 per fer les proves a cada Cafeteria).

Els Boomers inicials és recomanable que regulin la quantitat de gent que atrapen segons l'estona que ha passat, com d'estratègics són els jugadors i les característiques del terreny. Si no, el joc pot acabar massa ràpid per l'efecte bola de neu, ja que cada cop són més (alguna vegada se'ns ha acabat en 15min per anar massa a saco). Com a recomanació, els primers 5 / 10 minuts els poden dedicar a voltar per la zona fent "intents" d'atrapar. Un cop comencin a tocar gent és recomanable que limitin el nombre de persones atrapades tenint en compte la ràtio 1 a 12 (com a límit superior).

Finalment, al crear el mapa és important tenir en compte el tipus de camins, accessos i distàncies entre els diferents punts. El camí més curt que uneix tots els punts és important que tingui una distància adequada i realista a la realitat del joc i participants (tal com el plantegem ens vam limitar a màxim 2km en 1h). També és interessant mirar quin tipus de camins es creen entre els punts, ja que marcaran en gran part com serà el joc (és un sol camí lineal?, hi ha vàries rutes?, és circular?...)
	Preparació: 20min
	Preparació_TEXT: Abans de l'activitat:
- Crear el mapa de cafeteries i personalitzar la targeta de cupó. Imprimir-ne una còpia per cada participant (mida A6 per exemple).
- Crear els cartells per cada cafeteria.
- Trobar el material: 10 segells amb tinta (un per cada cafeteria i un pel punt final per marcar el cafè gratuït), ceres suficients (aproximadament 50% dels participants), fulletons amb l'explicació de les proves.

Al començar l'activitat:
- Fer una reunió de coordinació amb tots els dirigents i explicar el joc de dalt a baix. Explicar/repartir el rol que farà cada un (encarregat de cafeteria o Boomer) i aclarir dubtes sobre on és cada punt del mapa. Un cop fet, els encarregats es dirigeixen als seus punts mentre es convoquen els jugadors.
- Explicar el joc als jugadors i repartir una targeta a cada un d'ells. Es queda al punt inicial (0 al mapa) al cap d'1h. Al començar el joc se'ls dona 2 minuts de marge per marxar abans que els 3 Boomers inicials (probablement els que estan explicant l'activitat) comencin a atrapar.


