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L E S  A C T I V I T A T S  D ' E S T I U
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TaPe Barcelonès - Minyons Escoltes i Guies de Catalunya



Totes les fletxes que trobeu us portaran a
un recurs on-line, així que clickeu les

imatges que assenyalen!

Com bé sabem, l’escoltisme català es basa en tres eixos d’actuació
concrets, són les anomenades les 3 opcions: País, Persona i Espiritualitat.
Aquestes opcions fan referència als àmbits d’acció de l'escoltisme. 
 
En el nostre dia a dia al cau, eduquem en l’entorn social, natural i
cultural. Eduquem pel País.
També eduquem a la persona des de i per l’acció, transformació i el
propi reconeixement com actor de l’entorn i d’ella mateixa. Eduquem
per la Persona.
Per últim, al cau no ens centrem únicament en educar en l’acció per
l’acció sinó que aquesta ha de venir acompanyada de la reflexió crítica, la
sensibilitat i la voluntat de, dia a dia, créixer com a persona i en esperit.
Eduquem per l’Espiritualitat.
 
Dit d’altra manera, entenem per l’opció de persona el treball que fem
sobre l’entorn proper, sota l’opció d’espiritualitat entenem el treball fet
per i des d’una mateixa i en l’opció de país aquelles accions que fem
envers el món.  
 
És per aquest motiu que hem utilitzat les 3 opcions per classificar els
recursos que us presentem, però aquestes s’entrellacen i s’alimenten
unes de les altres i és sa i necessari. No les podem entendre per separat
i com a categories impermeables entre elles.
 
Dit això, gràcies per estar sempre a punt, caps i quel·les.

Aquest recull és el resultat de la tasca de les Responsables Pedagògiques dels Sectors i
la Demarcació del Barcelonès, que conformen la Taula Pedagògica del Barcelonès.

Després del primer recull de recursos del Sector 1 vam decidir agrupar forces per crear
un segon recull que complementés el primer amb aquells àmbits més complexes.

Pretén ser una ajuda als caps i quel·les quan es necessiti en aquest temps i aquesta
nova normalitat i un impuls i ajuda també motivacional en aquest final de curs

 i les activitats d'estiu.
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Taula Pedagògica 
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ESPIRITUALITAT



ESPIRITUALITAT



Viure la mort des de la
calma, el record i la
comunitat.

Deixar morir sense
aferrar-nos a la vida

De la juventut a la vellesa,

passant per la vida i
l'amor.

LA MORT I EL DOL

A través de contes...

L'illa de l'avi

L'arbre dels records

Benji Davies

Britta Teckentrup

El hilo de la vida
Davide Cali y Serge Bloch

https://www.youtube.com/watch?v=l37J_WRpmoc
https://www.youtube.com/watch?v=ABOVyCsb-6c
https://www.youtube.com/watch?v=aHWEI9bQHGU


A través de contes...

LA MORT I EL DOL

El buit
La resiliència, o la
capacitat de
sobreposar-se a
l’adversitat i
trobar-hi un sentit.

Anna Llenas

T'estimaré sempre,
petitó
L'amor de la mama, després
de la mort, no desapareix.

Debi Gliori

Recull de 66 contes
sobre la mort i el dol

Un recull de contes per totes les
edats i més o menys específics,

per escollir el més adequat a les
necessitats de la branca.

https://www.youtube.com/watch?v=1ITK9C5paTc
https://www.youtube.com/watch?v=spAyDU5suAE&t=1s
https://natibergada.cat/58-contes-per-parlar-de-la-mort


LA MORT I EL DOL

De l'amor i la mort
Maria José Mayo Pallá

Recursos, propostes,

materials per diferents
tipus de dols.

A través de peŀlícules...

En Simon Birch és un nen amb
una enfermetat crònica que
impedeix el seu creixement. Està
convençut que, en realitat, la seva
enfermetat és un miracle i que
arribarà a ser un heroi.

El inolvidable Simon Birch

http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/a8019241_614/llibre/index.php


LA MORT I EL DOL

A través de peŀlícules...

La por a la mort i a perdre
éssers estimats arran la
supervivència a la possible
pròpia mort.

Buscando a Nemo

La necessitat de
companyia en moments de
vivència d'un dol per mort.

El rei lleó

Mort i superació de la
mort de la mare de
manera natural.

Bambi



LA MORT I EL DOL

A través de peŀlícules...

Un recorregut pel dol: la mort
de la parella, de la mare, la
pèrdua de reconeixement i de
prestigi i de l'amor patern.

Up

Un monstre 
ve a veure'm
Relació entre infants i adults
quan s'està vivint la mort i el
patiment d'a prop.

Veure la mort des del prisma i
la maduresa d'un infant i el
ritual mexicà del Día de
Muertos.

Coco

Aquí teniu una proposta educativa per treballar aquesta peŀlícula

https://drive.google.com/file/d/1sAqGQ3ldHg_WdrvRDK2-6KZjGIf41-o9/view?usp=sharing


L'excepcionalitat del moment que vivim també ve donada pel
gran nombre de morts que hi ha cada dia al nostre país. És
necessari que en parlem i que li posem nom.

Ens hagi tocat d'a prop o no al cau, els milers de morts
també són una realitat a entendre per part dels nostres
infants i joves, per això necessitem recursos per abordar-la.

LA MORT I EL DOL

GUIA SOBRE LA MORT I EL DOL. EINES PER
ABORDAR LA MORT AL CAU.

COM GESTIONAR EL
PROCÉS DEL DOL EN

LA INFÀNCIA
Recomanacions per gestionar el
dol a la infantesa, amb franges

d'edat i dinàmiques.

http://farcell.escoltesiguies.cat/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/guia_dol_agrupaments_def-2-1.pdf


El confinament afecta de forma molt directa a la salut mental dels
infants i joves, més encara quan han pogut sortir menys que les
persones adultes, el que es pot cuidar a través de l'educació
emocional.
Proposem una activitat per treballar les emocions des de l'inici amb
els recursos materials per fer-les.

POSEM NOM 
A LES EMOCIONS

Relació
imatge - text

EDUCACIÓ
EMOCIONAL
Els nostres infants i joves porten tres mesos en
confinament i, tot i la desescalada, viuen una
pseudollibertat en un govern que no els dóna
importància ni se'n cuida.

Activitat

Amb el llibre
"Emocionari"
hem creat un
format targeta
per imprimir a
doble cara

Targetes emocionals
SAAC per infants i joves
amb Necessitats
Educatives Específiques

També trobareu sensacions
i accions útils pel moment

https://drive.google.com/file/d/1UGmgkk9ZeBagZvP7PFNyBMfCOxEzCT8O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XMAFYNSTWATyq99tCdfv-U8d124_PoLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12LrlUVV7cOwfWwu2WEL3EzgYAUVbIbx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kutb8_Du4_01m6DRyczBuyuJNR28j6H0/view?usp=sharing


El monstre dels colors

El Monstre de Colors no
sap què li passa. S'ha fet un
garbuix d'emocions i ara li
toca desfer l'embolic. Una
història senzilla i divertida
que introduirà a petits i a
grans en el fascinant
llenguatge de les emocions.

EDUCACIÓ
EMOCIONAL

Anna Llenas

L'autora proposa cinc recursos diferents per treballar les
emocions a partir del llibre, es descarreguen aquí

Escolta'l aquí!

https://www.youtube.com/watch?v=KmCMEuVv11o
http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/el-monstre-de-colors-recursos-gratis.html#.Xt1z-jozbgl


EDUCACIÓ
EMOCIONAL

TERMÒMETRE
EMOCIONAL

Activitat per saber quin és l'estat emocional del infants i joves
i ajudar-los a qüestionar-se com estan.

Activitat

Termòmetres
emocionals SAAC per

infants i joves amb
Necessitats Educatives

Específiques

CREEM EL NOSTRE PROPI FANZINE

Activitat plàstica per parlar de situacions que creen inquietud
i por i dotar als infants i joves d'estratègies d'autocontrol del
nerviosisme i l'ansietat.

Activitat

https://docs.google.com/document/d/1XOIIbpW0IqsYC_w8vtrerTJbLOEjPgVOsmwPdrtKfQ4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12SAknGPUMBROfhrvFq2jpcrrVifDYXFa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NR4zsjUxt1zmO0JWOReXzBKqteHS8W1G/view?usp=sharing


PERSONA



JOC SENSE CONTACTE

Llop / Assassí
democràtic

Mímica! El joc de les
peŀlícules, de les sèries...

El rei i la reina
En rotllana, una persona del grup surt i les que
quedem decidim qui serà el rei o reina: haurà de fer
gestos que tot el grup haurà d'imitar. Quan entri la
persona que havia sortit, ens posem a imitar el rei o
reina, però ràpid que no es descobreixi qui és!



JOC SENSE CONTACTE
Teatre
Escriviu llocs, accions i personatges, cada un en
un paper diferent. Cada persona n'ha d'agafar un
de cada i representar-ho fins que la resta de la
branca ho endevini.
Es pot fer per grups si les accions ho permeten.

Meditació / Relaxació

Guerres de cançons
Furor



JOC SENSE CONTACTE

Endevinalles

Acudits

Ritmes

Danses



Salta - fulards

JOC SENSE CONTACTE

El ganxo del centre.

Joc en equip de
coordinació

Just dance aka. el ball a
distància, no em toquis

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=385608438704706&id=211443745610487&sfnsn=scwspwa&extid=KrFEwWyb3HHWWXm0&d=w&vh=e
https://drive.google.com/file/d/1Y-ZUUUuWZCJwSUg5d0oFRtin-wZCjZcG/view?usp=sharing


PRENEM MESURES!

Fem mascaretes!

Identificador
de grup de
convivència:
potenciem la
pertinença al
petit grup.

Fem una tote bag per
guardar el material

individualment.

I gel desinfectant!

https://www.youtube.com/watch?v=lahX8BGcUwE
https://www.instagram.com/tv/B9twizNI3Dw/?igshid=1qi6l5k3gjj5b


TRANSFORMACIÓ SOCIAL
I EL GRUP

La divisió de les branques en petits grups de convivència
dificulta que continuem el treball de grup que hem fet com a
caps i queŀles durant tot el curs, per això hem de reinventar-nos i
trobar maneres de crear la identitat de grup de convivència sense
perdre la identitat i el sentiment de branca.

ACORDS DE CONVIVÈNCIA
La convivència comporta que ens posem
d’acord en algunes coses per tal de cuidar-
nos i que tothom es senti còmode.

CARTES ALS COMPANYS I
COMPANYES, ALS CAPS I QUEĿLES

https://drive.google.com/file/d/15bn3Jv_tPdDD_5Cu-vH8Y08-T8KmXxC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XWaIFW3UG0kXOVa0Q8DcxeNkbpYOIdrs/view?usp=sharing


TRANSFORMACIÓ SOCIAL
I EL GRUP

EL NUS DE LES ABRAÇADES
Potser podem trobar noves maneres
d’expressió del carinyo i l’amor més enllà
dels petons i les abraçades.

EL MURAL DE LES
EMOCIONS DE LA BRANCA

REVISIÓ EMOCIONAL
I ASSEMBLEA

https://drive.google.com/file/d/1gSHKGMwNID2Cbs4ajuG8M_sc8HjOCXvy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sBAr24WDof-_48Ua7ZwtyNwTSgGJa00X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E1tifE6PMfoeLrvucjcGtIPX-rEnvNsQ/view?usp=sharing


SOSTENIBILITAT EMOCIONAL ALS
CONSELLS

En aquest món tan precipitat, immediat, en constant canvi, frenètic...
De vegades, el més important és parar. És a dir, aturar-se a escoltar.
Aturar-se a preguntar. Aturar-se a atendre. Aturar-se a comprendre.
Aturar-se a empatitzar. Aturar-se a conèixer. Així doncs, és essencial el
coneixement i la mirada. No només de cara a un mateix, sinó també de
cara a l’altre. És a dir, cal anar més enllà. Com a educadors, tenim un
compromís. Un compromís envers un mateix, envers les famílies, envers
el consell, envers els infants i joves... Per tant, hem de voler conèixer els
nostres companys de viatge i actuar des d’aquí, des d’aquests ulls nets de
prejudicis i amb voluntat de comprensió, per anar entenent la realitat de
cadascú, la seva motxilla i la seva essència. Amb realitat i també amb
esperança, no som éssers inacabats.
D’altra banda, des del compromís ètic del cap, tenint en compte un dels
drets fonamentals dels infants com és la protecció, hem de ser prou
valents per enfrontar-nos a les nostres pors i lluitar per superar-nos,
però hem d’actuar amb responsabilitat, reconeixent els propis límits i     



SOSTENIBILITAT EMOCIONAL ALS CONSELLS

acceptant que, a vegades, hem de renunciar a aquesta lluita individual
per tal que prevalgui la cura a l’altre. També buscant aquest difícil i
contradictori equilibri entre el benestar individual i el coŀlectiu.
Per últim, recordar la humanitat fonamental del cap. És a dir, som
persones humanes, i com a tals, tenim allò que es coneix sota el nom de
drets assertius. Que són tots aquells drets que serveixen per tenir clar
què és el que volem, què podem demanar al nostre voltant i alhora, quins
drets tenen també els del voltant per respondre’ns. Que són tots aquells
que, sovint, queden en l’oblit. Que són tots aquells que vetllen per una
bona comunicació i habilitats socials efectives. Per tant, aquí hi tenen
cabuda drets com els següents: de cometre errors, de rectificar, a gaudir,
a cuidar-se... I per sobre de tot, el dret a ser tractat amb respecte i
dignitat. Ras i curt, el dret a ser i sentir.
 
A continuació, es presentaran alguns recursos per tenir en compte tots aquest drets
assertius, per treballar la cohesió al consell des de la cura a un mateix i al pròxim,
per anar conreant terra fèrtil on puguin créixer les llavors de la sostenibilitat
emocional:



SOSTENIBILITAT EMOCIONAL ALS CONSELLS

GUIA D’AUTODIAGNOSI PER A
ORGANITZACIONS SOCIALS

Perspectiva feminista i ètica de la cura
als Consells i com Agrupament

PROJECTE TÀNDEMS

El projecte tàndems és un projecte
d’acompanyament als caps de primer

any i d’acollida per a les persones noves,
però també és un espai d’intercanvi
d’experiències i de transferència de

coneixement.

http://lafede.cat/eticadelacura/
https://drive.google.com/file/d/1TeOjnAgSXpnxDDoLHhkk1TG_D9MF1m-U/view?usp=sharing


SOSTENIBILITAT EMOCIONAL ALS CONSELLS

SOBRES
A totes ens agrada que ens diguin

coses maques i ens alegra. Fins i tot
algú que no ens esperàvem ens pot

arribar a ajudar davant d’una
situació que no sabem encarar.

T'ESCRIC UN CONSELL
Per conèixer més la realitat de les persones

amb qui treballem i movem l’agrupament és
vital disposar d’un espai on poder expressar
quines són les situacions que ens preocupen

o que en aquest mateix moment ens costa
veure-hi una solució.

https://drive.google.com/file/d/12QDN_m5yp3JF764YVDdEN04uyesw4w_b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fH-AuEuvmwQwRY_dGr1IPO7bckRQK-pO/view?usp=sharing


SOSTENIBILITAT EMOCIONAL ALS CONSELLS

L'ESTRELLA DELS PRIVILEGIS
En aquest temps s'han desenvolupat

nous rols i privilegis o s'han
accentuat els ja existents, una

manera de revisar-los és aquesta

LA RETROBADA I EL RETORN A L'ACTIVITAT
Recull de recursos pel desconfinament

i recomanacions sobre què fer el primer dia
presencial al cau, quan ens trobem de nou tota la

unitat, i les mesures de seguretat.

https://www.escoltesiguies.cat/documents/publicacions/la_retrobada_def.pdf
https://drive.google.com/file/d/11CPfUBbXK-akZA34MoFArQ9mGYyyYDX1/view?usp=sharing


GUIA PER LA DETECCIÓ I
ACTUACIÓ DAVANT UNA
POSSIBLE SITUACIÓ DE

MALTRACTAMENT O ABÚS D'UN
INFANT O JOVE

RECURSOS MEG

PAUTES D'ACTUACIÓ PER
A SITUACIONS DE CRISI A

L'AGRUPAMENT

https://www.escoltesiguies.cat/documents/documents/guia_deteccio_actuacio_maltractament_infant_jove_def.pdf
https://www.escoltesiguies.cat/documents/documents/actuacio-en-cas-de-crisi-agrupament.pdf
https://www.escoltesiguies.cat/documents/documents/actuacio-en-cas-de-crisi-agrupament.pdf


PAÍS



L'Ajuntament de Barcelona té
aplicacions mòbil amb rutes de 7

dels 10 districtes de la ciutat

Gimcana literària en la qual cada jugador ha de localitzar
diferents punts geogràfics reals de la ciutat per on
transcorre l’acció d’un llibre. Una vegada geolocalitzat
cada indret, i després de resoldre una prova, cada
jugador és recompensat amb una nova informació i pot
seguir jugant.
Per cada itinerari completat, el joc genera un premi:
entrades 2x1 o descomptes en equipaments o institucions
que tenen a veure amb l’argument de la novel·la.

APLICACIONS 
RUTES BCN

Ciutat Vella

Sants - Monntjuïc

Les Corts

Sarrià - Sant Gervasi

Gràcia

Horta - Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

literapolis bcn

Apps de
l'Ajuntament 

https://ajuntament.barcelona.cat/apps/ca/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.bcn.bcnauta&hl=ca


    descobrim 
  els barris i 
la ciutat

 

Rutes
TEMÀTIQUES
per la ciutat!

Descobrim
llocs de la ciutat una

mica amagats

https://meet.barcelona.cat/ca/descobreix-barcelona/districtes/leixample
https://meet.barcelona.cat/ca/descobreix-barcelona/districtes/gracia
https://meet.barcelona.cat/ca/descobreix-barcelona/districtes/ciutat-vella
https://meet.barcelona.cat/ca/descobreix-barcelona/districtes/sants-montjuic
https://meet.barcelona.cat/ca/descobreix-barcelona/districtes/les-corts
https://meet.barcelona.cat/ca/descobreix-barcelona/districtes/sarria-sant-gervasi
https://meet.barcelona.cat/ca/descobreix-barcelona/districtes/horta-guinardo
https://meet.barcelona.cat/ca/descobreix-barcelona/districtes/nou-barris
https://meet.barcelona.cat/ca/descobreix-barcelona/districtes/sant-andreu
https://meet.barcelona.cat/ca/descobreix-barcelona/districtes/sant-mart%C3%AD
https://meet.barcelona.cat/ca/descobreix-barcelona/viu-barcelona/racons-amb-encant
https://meet.barcelona.cat/ca/visita-barcelona/rutes


descobertes
telemàtiques o dins
la regió sanitària

 

La Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans
neix per crear un espai de coordinació entre els
diferents casals i ateneus d’arreu del territori.
Aquí trobareu un mapa amb molts dels casals i
ateneus del país! (alguna dada pot no estar
actualitzada, si vols anar a descobrir algun casal o
ateneu, posa’t en contacte amb elles!)

App que ens mostra llocs on hi ha
tresors amagats “geocachings”. Has
d’anar fins les coordenades indicades,
trobar-lo i depenent del que sigui,
fotografiar-te amb ell, escriure el teu
nom, etc., per després guardar-lo de
nou al seu lloc… i mente juguem, on
som? què veiem?

Descoberta del barri, la
ciutat i el país a través

de l’app Geocaching

casals i
ateneus

dels països
catalans

http://www.casalsiateneus.cat/
https://www.geocaching.com/play


can masdeu
Una proposta de cooperació col·lectiva
i convivència entre generacions als
peus de Collserola i amb les arrels a
Nou Barris.

casa buenos aires

descobertes
telemàtiques o dins
la regió sanitària

Torre modernista de Vallvidrera
okupada per les veïnes per evitar el
seu enderrocament i construcció d'un
hotel de luxe. Aquest projecte ha creat
una gran Xarxa Veïnal.

can batlló
Situada al barri de la Bordeta, l'antiga
fàbrica tèxtil de  Can Batlló, del segle
XIX, és un exemple d'organització
veïnal i de reutilització d'espai urbà al
segle XXI.

https://www.canbatllo.org/
https://www.canmasdeu.net/
https://www.facebook.com/BuenosAiresVallvidrera/


ca la dona

cal suís

Una casa vella al tranquil i
bonic bosc de Collserola, amb
un hort i espais petits per a
tallers.

Espai viu de trobada i de relació,
obert a la participació i a les
propostes de tots els feminismes.

descobertes
telemàtiques o dins
la regió sanitària

Masia recuperada per les veïnes de
Finestrelles, a Esplugues de Llobregat
(Barcelona), fa 15 anys. Espai
comunitari autogestionat pel poble i
per al poble on es realitzen múltiples
activitats en les que tothom té cabuda.
Un espai de lluita contra l’especulació
que fa viu el barri de Finestrelles.

can bee

https://www.facebook.com/csocanbee/
http://caladona.org/
https://somcalsuis.wordpress.com/acerca-de/


cooperativa la
ciutat invisible

Mitjà de comunicació en català
d’actualitat, investigació, debat i
anàlisi. Amb vocació de contribuir a la
transformació social, vol exercir la
funció de denunciar els abusos i les
injustícies i potenciar les alternatives.

la directa

Cooperativa de serveis financers ètics i
solidaris que té com a objectiu
principal, contribuir a la transformació
social de la nostra economia i de la
nostra societat.

Projecte cooperatiu i autogestionari
que té com a objectiu la construcció
d’alternatives laborals al treball
assalariat i precari que ens imposa el
sistema econòmic capitalista.

descobertes
telemàtiques o dins
la regió sanitària

coop57

https://www.coop57.coop/ca/
https://directa.cat/
https://www.laciutatinvisible.coop/


La Repera i les seves jornades de treball
tenen per objectius detectar els problemes
i necessitats col·lectives relacionades amb
l’agroecologia, i començar a dibuixar-ne
les solucions, en plural, i obrir canals de
trobada entre qui produeix i qui consumeix
de manera cooperativa.

la repera

Espacio de acompañamiento a mujeres que brinda información y
apoyo sobre: cómo arreglar tus papeles en extranjería. cómo
fortalecerte en circunstancias difíciles, ideas y herramientas para
encontrar trabajo y cómo emprender nuevos caminos que te
permitan asumir mayor autonomía laboral, como continuar con
tus estudios.

la masia de la guineueta
Associació de Lleure, entitat sense ànim de
lucre que aglutina les associacions Centre
d'Esplai Guineueta, Casal de Joves
Guineueta i Ateneu Guineueta.

descobertes
telemàtiques o dins
la regió sanitària

mujeres palante

https://www.lamasiadelaguineueta.org/
https://repera.wordpress.com/
http://www.mujerespalante.org/


Organització no governamental (1977) que defensa els drets
humans i els drets dels pobles, el foment de la cultura de la pau i
la transformació social. Participa en la construcció d’un nou ordre
fonamentat en el respecte mutu i la solidaritat, treballant en xarxa
amb altres entitats i associacions.

la lliga dels drets dels pobles

Entitat que organitza respostes ciutadanes contra la
guerra o contra qualsevol agressió a un país. Aplega
organitzacions i persones per tal de mobilitzar la
ciutadania contra els projectes bel•licistes, les
agressions imperialistes i el militarisme.

Associació de cooperació al desenvolupament,
treballen per garantir l’accés universal al serveis
bàsics, acompanyant el canvi social i
l’enfortiment de les poblacions, respectant les
característiques culturals i tècniques. Treballen
per a construir una societat mundial justa i
solidària i per a posar la Tecnologia al servei al
desenvolupament humà.

descobertes
telemàtiques o dins
la regió sanitària

plataforma aturem la guerra

enginyeria sense fronteres

https://esf-cat.org/qui-som/misio-visio-valors/
http://www.aturemlaguerra.org/
http://www.dretsdelspobles.org/ca/qui-som/qui-som.html


La Plataforma d’Afectats/des per la
Hipoteca (PAH) neix a Barcelona el febrer
de 2009 amb la intenció de donar una
resposta ciutadana a la situació d’aquelles
persones que, ja llavors, comencen a no
poder pagar la hipoteca i veuen com el banc
els pot reclamar un deute elevadíssim, fins i
tot després de perdre l’habitatge.

Assessorament en qüestions tècniques i legals entorn
l'ocupació d'espais abandonats, parant especial
atenció en el contingut polític de la mateixa i en els
aspectes socials. 
Si tens cap pregunta, visita l'OfiOk o envia un correu
electrònic a oficinaokupacio@sindominio.net.

pah

plataforma cívica per la defensa de
collserola Entitats que treballen per

aconseguir tirar endavant el Pla
especial d'usos i gestió del parc, per
garantir la protecció i preservació de
tots els ecosistemes de Collserola.

descobertes
telemàtiques o dins
la regió sanitària

karcelona,
oficina per
l'okupació

http://www.collserola.org/
https://pahbarcelona.org/ca/portada-3/
https://wp.sindominio.net/oficinaokupacio/ca/


educació ambiental
 

LO QUE NUESTRA
NEVERA ESCONDE
Propostes pedagògiques per

treballar el consum alimentari.
Des de producció ecològica fins

l'explotació de jornalers...
 

CONSUMISTA, JO?
Desenvolupament humà

sostenible, Identitat i diversitat
cultural, Cultura de pau, Drets

humans.

experiments senzills
per fer i descobrir
Dossieret amb experiments per

poder fer amb els infants i
aprendre sobre energia, aigua,

paisatge, l’aire... a través de l’acció.

fem esport
respectant el medi

ambient!
Recull de 20 activitats per

treballar la natura en el propi
entorn.

https://drive.google.com/file/d/1-8jqHdmUZKmoc7QYnLPBypA-J8cW302c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14az578mpnwEqGjBgpgJgayN_Qdm9zhPI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TH-Iaw4H6Ne1Vjq6F665A8e3SeytRaTr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sC50E5nwUOlyuCmufwJiF-xHG_FiTv1Y/view?usp=sharing


Aquí teniu algun exemple de pintura que
podem fer amb hortalisses i espècies…

però n’hi ha més, podeu provar amb
curry, estragó, comí, amb espinacs,

remolatxa…

TALLERS D’HORT, 
SENSE HORT!

Pintem mandales amb olors!

fem capgrossos de gespa!
Podem fer uns divertits

personatges i veure com els
creix el cabell, t'hi

atreveixes?

plantem dins
ous!

Ni hort, ni test!

https://www.youtube.com/watch?v=dlodY7CtX4A
https://www.youtube.com/watch?v=2ciU3HgGtVM
https://www.youtube.com/watch?v=2ciU3HgGtVM
https://www.youtube.com/watch?v=XNMebqfVFsg


plantem alls:
fàcil, econòmic i

ràpid!

germinem
tomaqueres
en 10 dies?

fem boles de
reforestació!

TALLERS D’HORT, 
SENSE HORT!

Recordeu les boles nendo-dango?

I sinó… sempre podem
plantar la típica

llentia en un iogurt

https://www.youtube.com/watch?v=2c1b4eTF6CM
https://www.youtube.com/watch?v=P0GChMBrhK4
https://www.youtube.com/watch?v=atgt57E-RGY


celebrem
les festes!

 durant aquest temps hi ha hagut moltes
festes i tradicions que no hem pogut

celebrar...

La quaresma

setmana santa i pasqua

les caramelles

la diada de 
sant jordi

corpus i 
l'ou com balla



celebrem
les festes!

 durant aquest temps hi ha moltes festes
que no hem pogut celebrar...

...sobretot festes majors!
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Gràcies!
P E R  E S T A R  S E M P R E  A  P U N T


