
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)
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	Material: No cal cap mena de material. 
	Nom: Bidi Badi Boo
	Participants: Mínim 20 aprox.
	Dirigents: 1
	Edats: CiLL, LliD, RiNG, PiC, Truc, Caps i Quel·les
	Durada: 15 min.
	Exterior: Yes
	Sinopsis: Es tracta d'un joc que treballa la concentració i l'atenció. En una rotllana, la persona del mig va llançant consignes i els jugadors han d'interpretar-les correctament i a temps. Requereix ser àgil i de reacció ràpida. És molt divertit, fa que treballis individualment i a la vegada en petit grup.
	Explicació: Ens situem en rotllana, sense seure a terra, i al mig d'aquesta s'hi posa la persona que dinamitzarà el joc. La persona dinamitzadora anirà assenyalant a les participants (per ordre o de forma saltejada) i elles hauran de reaccionar ràpidament actuant d'una manera o d'una altra segons la consigna que la dinamitzadora llanci. A mesura que van passant les rondes es van explicant noves consignes per complicar la cosa. Al cap d'una estona de jugar, es pot introduir que quan un participant falla, o no reacciona a temps (10 segons per les consignes on s'ha d'actuar), s'elimina.

Les consignes que la persona del mig pot dir i el que el jugador assenyalat ha de fer són:

Inicials
•	Bidi-badi-boo:  el jugador ha de respondre "boo" alhora amb el/la dirigent.
•	Bidi:  no s'ha de respondre, ja que és una trampa.

Per complicar-ho
•	Elefant: el jugador ha de fer d'elefant: amb un braç fa la trompa i amb l'altre, el creua per sota per agafar-se el nas. Els de cada costat han de fer les orelles gegants amb els braços, de manera que queda un cap d'elefant amb les 3 persones. 
•	Aviador: el jugador ha de fer-se unes ulleres amb les mans/dits. Els del seu costat han de posar-se d'esquena a ell/ella, alçar un braç i posar l'altre cap avall per tal de fer les ales.
•	Bicicleta: el jugador ha de moure els braços i cames com si anés amb bicicleta. Els del teu costat han de fer de pedals (ajupint-se com si agafessin els peus del jugador, pedals i rodant).
•	Torradora: el jugador ha de fer salts, mentre els del seu costat es donen les mans de forma que queda saltant al mig del “cercle”.
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