
Agrupament:
(qui envia l’activitat al Farcell)

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

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

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

PLANTILLA D’ACTIVITAT
Per Jocs, Dinàmiques i Tallers

N. participants:
(per quantes persones està 
pensada l’activitat)

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)
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 / 

N. dirigents:
(persones necessàries per
preparar i dinamitzar)

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

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

Localitzacio:
(en quin espai s’ha de realitzar l’activitat idealment;
en el cas que les categoies se us facin petites afegiu més
detalls a Extres; ex. “un riu amb molts arbres”)

Interior Exterior

Extra ->

Tipus: Joc Dinàmica Taller

Localitzacio:
(en quin espai s’ha de realitzar l’activitat idealment;
en el cas que les categoies se us facin petites afegiu més
detalls a Extres; ex. “un riu amb molts arbres”)



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

Explicació:
(en què consisteix l’activitat; què cal saber; quines son les normes; quines parts té; com ho expliquem als participants; 
quin és el papers dels dirigents; qui són els dirigents; ...)
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A tenir en compte:
(a què cal estar atents durant l’activitat; quines coses són fàcils que fallin; ...)

Experiència:
(vosaltres que heu fet l’activitat, com l’heu viscuda?; quin revisió en vau fer; ...)

Tags:
(quins són els items que millor defineixen l’activitat)

Joc de ciutat Gimcana Taller amb material reciclat

Nova ->

Joc de nit Joc de pistes

Joc d’interior Enigmes

Joc impromptu

Joc de rol Dinàmica en grup

Joc per vetllada Dinàmica de grup

Joc d’orientació Dinàmica individual

Joc de coneixènça Text/conte

Joc per caminar Bons dies/Bones nits

Joc transversal Treballem valors

Joc d’aigua Descobertes

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

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

Caldrà que tots aquests arxius els envieu en la mateixa carpeta comprimida on hi haurà aquesta fitxa 
omplerta. Pels enllaços i links, els podeu posar directament dins del cos de l'apartat.


	Agrupament: AEIG Cardenal Lluch Manresa
	T1: Choice1
	Font: Creació pròpia
	Objectiu: - Creativitat
- Improvització
- Comunicació
- Imaginació
- Treball en equip
	Nom: Taller d'històries i manualitats open concept
	Dirigents: 1
	Participants: + de 4
	Edats: + 6 anys (nosaltres ho vam fer per 16-17 anys, però és facilment adaptable. )
	Durada: Entre 1h 30 mins i 2h 30mins
	T_preparacio: 10 mins (el temps que es tardi a agrupar tot el material necessari)
	Exterior: Off
	c_Extra: Off
	Material: Material variat. Com més material, més marge per a la creació i experimentació: Per exemple:
Llapis, retoladors, pintures, cartolines, tisores, felpa, teles, disfresses, gomets, pintures de cara, plastilina, fang, celo, cola, troncs, guitarra...

Material imprescindible: Trossos de fulls, 6 gots/caixetes, llapis.  
	Preparacio: Cal tenir a punt 5 recipients, trossets de paper i llapis per a tots els joves. 
Cal tenir a punt, també, el material divers que s'utilitzarà per les darreres parts del taller. 
	Explicacio2: 4a PART:
"Xup xup d'idees"
Els membres de cada grup es troben i posen en comú quins papers els hi ha tocat introduir a la seva història. 
Comencen a escriure-la al voltant de tots aquests elements.
Han de ser històries amb un final obert o un cliffhanger al final.

5a PART: 
"EL TALLER"
Oferim un munt de materials i tècniques que poden fer servir per preparar l'atrezzo o representació dels seus contes.
Cada grup pensa què li interessa més fer servir, ho agafa de la caixa de material i s'ho emporta al seu racó. 

6a PART:
"ASSAIG I SHOWS"
Cada grup a mesura que enllesteix l'atrezzo assaja la seva història i més endavant en fem els shows amb la resta d'unitat.

7a PART:
"Rebombori vomitori"
Assignem cada història a un grup diferent a l'original i han d'acabar-la com se'ls hi acudeixi.
AQUÍ DEPENENT DE LA HORA:
A) Ronda flaix de pensar-se els finals i explicar-los a la resta
B.1) Tornen a agafar objectes dels pilots per introduir-los al nou final
B.2) I/o tornen a fer servir el material per explicar-lo

8a PART (part opcional i, en aquest cas, adaptada a l'eix de St. Jordi):
"Cloenda de l'eix"
Diem"MOLT BÉ no? M'ha agradat aquesta part de la historia A, però i si la canviessim per un drac, i m'ha agradat aquesta part de la història B, però i si la canviessim per una rosa? etc."  Fins quedar-nos amb la llegenda de sant jordi. 










	Explicacio: Eix (adaptat per Sant Jordi): Fa molts i molts anys, Montblanc era un poble de malamort. No hi havia passat mai res interessant ni mai hi passaria res guai. El rei i les corts es van reunir un dia per trobar una solució a la manca de turisme i inversió estrangera i van decidir que necessitaven una gran "llegenda" que ajudés a posar Montblanc al mapa i a atreure el personal. Es va obrir un gran concurs d'històries per decidir quina seria l'escollida, Tots nosaltres som bards d'aleshores provant d'inventar-nos la llegenda guanyadora, i aconseguir el favor de la noblesa (per arribar a final de mes lol).

1a PART: 
"Grups":
Que sordenin en una línea recta ("per n de pis", per exemple) sense parlar ni fer gestos amb les mans. Un cop ordenats, fem grups de 4 seguin l'ordre. 

2a PART:
"Pluja d'idees":
En diferents caixes o sobres apunten idees en paperets que serviran d'inspiració pels contes o històries.
Cada persona escriu mínim una de cada. LES CAIXES SON:
- Personatges (tipus de persona, noms propis, perfils)
- Llocs o escenaris (punts de la ciutat, tipus d'edificis, negocis)
- Verbs o accions (infinitius, ...)
- Objectes (quotidians o fantàstics)
- Sentiments i estats d'ànims
- Paraules random (que hauran d'aparèixer a la història o als diàlegs)

3a PART: 
"Collita d'idees":
A cada grup li repartim 3 paperets de cada pilot. 
Cada grup té 3 vetos en total, que vol dir que poden tornar a agafar un paperet d'algun dels pilots i intercanviar-lo pel que havien tret, 3 vegades màxim. 




	Atenirencompte: Si bé la temporització és lliure, cal tenir una idea de quan es vol que ocupi cada apartat segons el temps del qual es disposa. 
	Interior: Off
	4: Off
	1: Off
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	Experiencia: L'activitat va serivir perquè joves que no solen treballar junts o quedar a fora del cau perquè no són amics, treballessin junt i fessin cohesió. Creiem positiu fomentar activitats de caràcter artístic. 
L'espai final de posada en comú de les representacions va crear un ambient de comoditat general i de riures molt maco. 
	Extres: Indiferent
	Nova: Taller creatiu. 
	c_Nova: Off


