
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: Escacs
	Participants: Mínim 20 aprox.
	Dirigents: 4
	Edats: RiNG, PiC, Truc, Caps i Quel·les
	Durada: 15 min
	Exterior: Yes
	Sinopsis: Joc de córrer i atrapar l'equip contrari ambientat en els escacs. Cal treballar conjuntament per esbrinar quina peça representa cada jugador enemic i així poder eliminar el rei. Es fa molta cohesió al treballar en equip i tant corrent com pensant qui pot ser qui de les peces dels escacs.
	Explicació: Es fan 2 equips i cada un d'ells es reparteix les peces dels escacs entre els seus jugadors: 4 peons, 2 torres, 2 cavalls, 2 alfils, 1 reina i 1 rei. Cada participant serà un element. Si hi ha més o menys participants, la distribució es pot adaptar segons convingui.

Els dos equips se situen en files paral·leles, de manera que els jugadors quedaran mirant-se els uns amb els altres. L'objectiu del joc és descobrir qui és el rei de l'equip contrari i matar-lo.

El joc funciona per torns alternats entre equips. Per començar el torn, qualsevol persona de l'equip atacant surt de la fila i es dirigeix cap als jugadors de l'equip contrari. Aquests l'estaran esperant amb un dels braços estirat i la mà mirant cap amunt, com si volguessin rebre alguna cosa. La persona atacant ha de picar la mà de qui vulgui de l'equip contrari. La persona que li han picat la mà haurà de sortir corrent a atrapar l'atacant i la resta d'equip defensor l'ajudarà a atrapar-lo en funció del càrrec que tingui. Si la persona a qui li han picat la mà és...

•	... un peó: surt sol.
•	... una torre: també sortiran els peons.
•	... un cavall: també sortiran els peons i les torres.
•	... un alfil: també sortiran els peons, les torres i els cavalls.
•	... la reina: també sortiran els peons, les torres, els cavalls i els alfils
•	... el rei: sortirà tothom.

Quan l'atacant arriba amb el seu equip queda salvat/da. Però què passa si l'atrapen? Que aquesta persona queda eliminada.

Amb tot això, els jugadors s'han de fixar qui ajuda a qui i qui es queda a la línia sense córrer per esbrinar peces de l'equip contrari.
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