El temps del migdia

BATEGA
per la infància

Proposta de dinamització per celebrar el 20 de novembre

La campanya #DretalLleure és una iniciativa promoguda per la Fundesplai i Federació Catalana de l’Esplai i
que té per objectiu mobilitzar els infants i joves en la reivindicació dels seus drets, reconeguts per la
Convenció sobre els Drets de l’infant, aprovada per l’Assemblea de les Nacions Unides l’any 1989.
Fa més de 20 anys que la nostra entitat celebra aquesta data organitzant diferents actes i activitats arreu
del territori. L’any 2014, coincidint amb el 25è aniversari de la Convenció, es va posar en marxa
#DretalLleure, una campanya al carrer, per sensibilitzar i reivindicar l’acompliment de l’article 31 :
L'infant té dret al descans, al lleure, al joc i a la participació en activitats culturals i artístiques. Així, en
aquests darrers tres anys, cada 20 de novembre, milers d’infants i joves han reivindicat els seus drets i
particularment el dret al joc, omplint de propostes lúdiques les places i els carrers de la ciutat.
Enguany, fem un pas més i la campanya #DretalLleure suposa seguir impregnant l’acció educativa amb els
infants, joves, famílies i comunitat en general, dels valors i l’esperit del programa educatiu que estem
desenvolupant des d’aquest curs, “EnCORatja’t” al voltant de la igualtat de gènere i la violència zero.



Reflexionar i donar a conèixer la Convenció dels Drets de l’infant.



Mobilitzar els infants, joves, famílies, equip educatiu i comunitat en general, en una acció col·lectiva i
pública al carrer en favor dels Drets de l’Infant.



Sumar a la reivindicació del dret al joc, els drets i els valors que promou la proposta educativa
EnCORatja’t: igualtat de gènere i violència zero.

6- 10 novembre

Treball de l’equip educatiu per tal de conèixer la proposta i repartir-se
el desenvolupament de cada activitat.

13-17 novembre

Treball educatiu amb els infants
 Activitats propostes per cadascun dels grups al llarg de la
setmana
 Activitats vinculades a la preparació de l’acte central: mosaic
humà i la seva gravació en vídeo.

Cada centre triarà la manera
més adequada de portar a
terme la proposta

En el marc d’aquesta jornada i des de cada un dels territoris, tots els
centres participarem d’una acció col·lectiva que mostrarem a través
de les xarxes socials el dia 20 de novembre: Creació d’un gran COR
com a representació simbòlica de tots els valors que volem
promoure. Cada centre, conjuntament amb els infants i joves,
triaran la forma en què es plasmarà aquest gran COR: dibuixat al
terra, format per persones, fet de roba... l’objectiu és implicar la
ciutadania en la construcció d’aquest COR i fotografiar-lo per
difondre’l a través de les xarxes.

Segons la distribució de les activitats els diferents grups faran una activitat: es proposen unes determinades per
edat, però es pot canviar en funció de la realitat de cada Escola.
Al final de cada activitat el grup tindrà un “CROMO” gegant que l'enganxarem a un mural que construirem entre
tots els grups. De manera que es podran treballar els 9 del Drets entre tots els nens/es i el CROMO número 10
serà el nostre acte central.
El mural ha de tenir el títol de DRETS DELS INFANTS i el “cromo” número 9 penjat (que és el de l’Amor – Acte
Central). La resta l’anirem penjant a cada dia, quan el guanyem. També ha d’incloure el Manifest.
Un exemple de com pot quedar el mural:

Grup:

Es proposa per a P3

Objectius:
-

Fomentar l’atenció.

-

Millorar la creativitat i la imaginació.

Desenvolupament:

Als nens de P3 els ensenyarem un dibuixos o unes fruites de joguines que amagarem per la classe. De
manera que ells han de anar buscant per tot arreu per trobar les fuites i poder fer una cistella.
Com alternativa es pot fer la dinàmica de la cistella de fruites.
Un cop plena la cistella li direm als nens/es que han de seure a una cadira segons anem diem el nom de la fruita que han trobat, a
través d’un petit conte els nens aniran seient o canviant de seient; si diem cistella de fruita tots canvien de lloc.

Material: Dibuixos de fruites o aliments o una petita cistella.

Grup:

Es proposa per a 6è

Objectius:
-

Fomentar la bona relació entre companys i companyes de diferents cursos.

-

Aprendre llenguatge matemàtic i geogràfic.

Desenvolupament:

A través d’una recerca prèvia de tots els grups de menjador, reunirem la informació de les diferents
nacionalitats que hi ha al menjador.
Anirem curs per curs preguntant als nens, si són massa petits caldrà buscar aquesta informació a través d’altres vies com ara: la
mestra, la secretaria de l’Escola...
Podem anar una mica més enllà i podem aplicar conceptes com:
1. MOSTRA (número de nens/es que han participat en la recollida de informació)
2. FREQÜÈNCIA (número de vegades que es repeteix un valor)
3. MODA (la nacionalitat que més es repeteix)
4. Creem un taula per fer la recollida
5. Pintem el mapa mundi amb colors i assenyalem el número de nens que són de cada lloc, el nom...

Material: Un mural o A3 amb el Mapa Mundi polític en blanc. Colors, folis.

Grup:

Es proposa per a 5è

Objectius:
-

Sensibilitzar als infants sobre el valor de la pau.

-

Desenvolupar la psicomotricitat fina.

Desenvolupament:

Un símbol per la Pau. Farem la tècnica de l’origami per intentar aconseguir un desig col·lectiu per

l’Escola.

Segons una antiga llegenda Japonesa, “Senbazuru”, si una persona fa 1000 grues i les uneixes pots arribar a aconseguir un desig.
Les mil grues de origami (papiroflexia en japonès) es van convertir en un símbol de Pau es va convertir gràcies a la història de la
Sadako Sasaki (1943-1955), una nena japonesa que va desitjar curar-se de la malaltia que tenia produïda per la bomba atòmica que
va caure a Hiroshima.
L’origami és un símbol de la cultura japonesa que planteja la màgia de crear alguna cosa del res, crear coses meravelloses a través del
paper. La grua (tsuru ) a la cultura japonesa aquesta au és molt apreciada ja que és molt maca, elegant i longeva. S’associa també la
idea que la grua viu 1000 anys i per això s’han de fer 1000 grues per aconseguir el desig.
Tradicionalment, regalar grues de paper s'associa al fet de desitjar salut, benestar, felicitat i prosperitat.
Ens proposem que com a grup fer grues per poder desitjar felicitat i prosperitat a tothom.
https://youtu.be/LLbWxDWqtQg

Material: Paper de colors o de regal o de diaris per fer grues de diferents mides i colors.

Grup:

Es proposa per a 3r

Objectius:
-

Promoure l'empatia, comunicació i la solidaritat

-

Fomentar la participació i la trobada d’objectius comuns.

Desenvolupament:

es proposen diverses alternatives

El drac: Unes vuit persones d’un mateix grup van agafades per la cintura. El “cap” del drac, és a dir, el primer de la filera, ha
d’intentar tocar la “cua” de l’animal, és a dir, l’últim company. El “cos”, que correspon a la resta de nens que hi ha al mig, ha
d’ajudar la cua a escapar.
Cercle d’amics: Uns vuit nens/es es queden drets formant un cercle estret, espatlla amb espatlla. Una persona es posa dreta al mig
del cercle, mantenint el cos rígid, amb els braços enganxats als costats, i es deixa caure cap a una direcció. La persona del centre
s’ha d’esforçar per no moure els peus, mentre la resta del grup la passa suaument de l’un a l’altre, com si fos una bóta. A poc a poc
es pot anar obrint el cercle. D’aquesta manera també augmenta la confiança en el grup que està subjectant el company o
companya.
El centre de la llança: Els jugadors formen un cercle. Un d’ells es col·loca dret al mig i llança la pilota a qualsevol altre jugador
intentant tocar-lo. El jugador tocat corre ràpidament cap al centre del cercle per rebre la pilota del jugador que l’ha tirada. El joc
continua fins que tots han passat pel centre.
Dibuixa la silueta: Per torns, cadascun dels jugadors s’estira a terra i es col·loca en una posició qualsevol que suggereixi una acció,
com
per
exemple
córrer,
saltar...
El company de joc li repassa la silueta amb el guix. Un cop fet això, s’aixeca, i entre tots dos l’omplen amb els detalls que vulguin.
El segon jugador s’estira i mira d’adoptar una posició relacionada amb la silueta dibuixada del seu company. Es van afegint noves
siluetes i dibuixos a la composició fins que s’esgoti l’espai disponible.

Material: Pilota, guixos de colors

Grup:

Es proposa per a P5

Objectius:
-

Conscienciar sobre la dificultat que presenta amb la mancança d’un sentit.

-

Desenvolupar les habilitats motrius.

Desenvolupament:

Fer participar els nens i les nenes d’un circuit motriu, privant-los del sentit de la vista.

Per parelles, un infant pot anar guiant al que porta els ulls tapats, fins al final del circuit.
Es poden fer circuits o proves sense algun altre sentit; tapant les orelles, sense tocar, etc...

Material: Mocadors per tapar els ulls.

Grup:

Es proposa per a P4

Objectius:
-

Desenvolupar la imaginació.

-

Fomentar l’estimació envers els altres.

Desenvolupament:

Explicar als nens i nenes el Conte “La màquina de les abraçades”.

Per explicar el conte, cal buscar un espai tranquil i lliure de soroll; un racó del pati, el gimnàs,... La persona que explica el conte pot
posar-se algun element distintiu per tal de captar l’atenció dels oients; un llaç, el nas pintat, una disfressa,...

Material: El conte i l’element distintiu del/la contacontes..

Grup:

Es proposa per a 1r

Objectius:
-

Conscienciar sobre el reciclatge.

-

Fer observació del creixement d’una llavor.

Desenvolupament:

Tot reciclant un pot de iogurt, farem créixer una llavor.

Cada infant participant ha de disposar d’un pot de iogurt reciclat, que pot guarnir amb gomets, retoladors, etc.
Amb un coixí de cotó humit al fons del pot, posarem 3 o 4 llenties.
El cotó ha d’estar humit per tal que la llavor germini. En pocs dies creixerà la planta.

Material: Pots de iogurt reciclats, gomets, retoladors, cotó fluix, llenties, aigua.

Grup:

Es proposa per a 4t

Objectius:
-

Fomentar el treball en equip.

-

Aprendre alternatives als jocs tradicionals.

Desenvolupament:

Es tracta de triar alguns jocs tradicionals i fer canvis de les normes, per fer un de nou.

Exemple1 – Mocador gol: Ens disposem al terreny de joc com si anéssim a jugar al Joc del mocador. Un cop es diu el número i el
participant de cada equip surt, en lloc d’agafar el mocador, s’ha de fer un gol.
Exemple2 – Cadires cooperatives: Joc de les cadires, traient 2 o 3 cadires cada cop en lloc d’una. Els participants tenen un gomet al
front, de tres colors possibles. I quan deixa de sonar la música si no hi ha cadires s’ha de seure a sobre d’algú que té un gomet com el
teu.
Es pot fer amb altres jocs i altres normes.

Material: Pilota, mocador, cadires....

Grup:

Es proposa per TOTS i TOTES el DIA 20N.

Objectius:
- Fomentar la participació col·lectiva i la cooperació.
- Treballar el sentit del ritme.

Desenvolupament:

Es tracta de fer una acte central i conjunt de tots els cursos i en totes les Escoles de Fundesplai, a

l’hora.
Amb la música que us adjuntem ( Els Catarres: El teu cor és un tambor) cada escola ha de gravar un vídeo on han de sortir els
següents elements:

• un cor gegant fet amb mosaic humà.
https://www.youtube.com/watch?v=W_YVl7UzMsE (Exemple de mosaic humà amb música)
https://www.youtube.com/watch?v=SP0J0LKd6Ac (Exemple de mosaic humà amb bosses)

• Logo de

i de l’

• Cares dels nens i nenes de la carta del dret a l’amor (es por aprofitar pels infants que no tenen signats els drets d’imatge.
La gravació del vídeo s’ha de fer arribar a cada tècnic/a.

Material: El que considereu.

Grup:

Es proposa per a 2n

Objectius:
-

Treballar la creativitat.

-

Fomentar el sentiment de pertinença a un grup.

Desenvolupament:

Fer un mural amb retalls, que representi un cor gegant fet entre tots i totes.

En un mural dibuixem la silueta d’un cor ben gran. Cada infant ha d’enganxat alguna cosa que el representi (no massa gran!).
Pot ser un retall de revista que els agradi, un missatge en un paper, un dibuixat, l’empremta amb pintura,... Qui vulgui pot portar la
seva aportació de casa.

Material: Paper d’embalar per dibuixar el cor. Retalls, manetes, missatges... Cola de barra. Retoladors.

