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L E S  A C T I V I T A T S  D ' E S T I U
I  A Q U E S T A  N O V A  N O R M A L I T A T

Sector 1 - Minyons Escoltes i Guies de Catalunya



Caps i quel·les: gràcies. Gràcies per posar-vos al capdavant, per
mantenir els agrupaments i l'escoltisme viu, per tots i cada un dels
consells i reunions que feu per mantenir els vostres agrupaments,
per les hores i hores de dedicació creant les millors activitats i
dinàmiques per als vostres infants i joves, per intentar que tot i la
distància, el cau sempre sigui el cau. 
Amb la reacció a aquesta pandèmia hem demostrat que posar la
vida al centre és possible, que podem parar a dedicar-nos temps,
que afrontem les dificultats amb valentia i que les joves tenim una
capacitat d'adaptació i assumim les responsabilitats que ens
pertoquen sense vacil·lar i des de la cura.
Que les joves som referents.
Que cuidem els nostres infants, joves i equips tant com podem.
Que sabem prendre decisions en el moment de necessitat.
Que dir que no podem és una mostra de valentia i responsabilitat.
Que els infants i joves són importants, que el que estan vivint i
sentint és important i que no són simples agents de la societat a
col·locar en un taulell, sinó a qui tenir en compte.
 
Gràcies per fer tot això possible. 
Sou imprescindibles.
 
Cuidem-nos molt.

Sempre a punt,
Equips del Sector 1

Primavera 2020

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

imatges que assenyalen!

Aquest recull és el resultat de les taules de branca del Sector 1 que s'han realitzat
durant el confinament per la pandèmia COVID-19 i de la tasca de les adjunts del sector.

Pretén ser una ajuda als caps i quel·les quan es necessiti en aquest temps i aquesta
nova normalitat.



Manualitats
P E R  T O T E S  L E S  E D A T S !

ON-LINE

S E G U I M  F E N T  X A R X A

JOCS I ACCIONS

Fem servei
Tant com  podem

Branques i consells



Manualitats
P E R  T O T E S  L E S  E D A T S !



Fem pega!

Fem plastilina
casolana!

Fem pintura!

Fem pintura inflable!

https://www.youtube.com/watch?v=07fSxC8_hpI&amp;t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zueSlpJRQ
https://www.youtube.com/watch?v=NOLBqEz55a4&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=JSY1xAZ8cxs


Fem sabó!

Fem pasta de dents !

Fem desodorant!

http://youtube.com/watch?v=3Cbqn9EjM5Q
https://www.youtube.com/watch?v=B70wxsKGrlY
https://www.youtube.com/watch?v=PuCdH-_mFIg


Fem compreses de
tela!

Estampem samarretes
amb plastidecors!

I també salva-slips
de tela!

(a diferència de la compresa, no

cal la tela pul)

https://www.youtube.com/watch?v=a5Mn3eGfDQA
https://www.youtube.com/watch?v=tH0xu_4rxYE
https://www.youtube.com/watch?v=WilUHlKEwGk


Fem segells!

Fem un coet!

Fem moc verd de moltes maneres
i amb ingredients diferents!

https://www.youtube.com/watch?v=7S6hmHRnu9M
https://www.youtube.com/watch?v=ZEJwDD9IiOA
https://www.youtube.com/watch?v=yF34AxEeNGM
https://www.youtube.com/watch?v=GGtLOAt69rM&pbjreload=10


Fem moneders amb
brick de suc!

Fem bitlles lliscants!

Fem boles de neu
amb purpurina!

https://www.youtube.com/watch?v=szyfRLEOsDs
https://www.youtube.com/watch?v=Wps0evxIRs4
https://www.sortirambnens.com/manualitats-infantils/manualitats-segons-el-material/bola-de-neu/


Fem túnels!

Fem un tamàtrop!

Descobrim
l'electricitat estàtica!

Fem un calidoscopi!

https://cooperativa.abacus.coop/ca/comunitats/comunitat-de-lleure/coneixement-compartit-lleure/fem-tunels-dins-de-casa-per-moure-ns-com-els-ratolins/
https://cooperativa.abacus.coop/ca/comunitats/comunitat-de-lleure/coneixement-compartit-lleure/manualitats-per-experimentar-amb-la-ciencia-des-de-casa/


Fem guixos!

Fem un mikado!
Fem calaixets amb

llumins!

Fem un pot
pels llapis!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=RblHTbJVBJs&feature=emb_logo
https://www.sortirambnens.com/manualitats-infantils/manualitats-segons-el-material/altres-materials/mikado/
https://www.sortirambnens.com/manualitats-infantils/manualitats-segons-el-material/amb-materials-reciclats/mini-escriptori/
https://www.sortirambnens.com/manualitats-infantils/manualitats-segons-el-material/altres-materials/pot-pels-llapis/


Fem un tambor!

Fem una guitarra!

Fem unes maraques!

Fem un timbal!

I molts més
instruments!

http://clubpetitslectors.blogspot.com/2015/06/manualitat-infantil-instruments-musicals-casolans.html


Amb caixes de cartró
podem fer moltes

coses!

https://www.sortirambnens.com/activitats/manualitats-infantils/manualitats-segons-el-material/paper-i-cartolina/manualitats-per-fer-amb-nens-amb-caixes-de-carto/


Fem clauers de bola!

Fem polseres!
Aquí teniu 20 maneres

diferents de fer-ne

Fem atrapasomnis!

https://www.youtube.com/watch?v=zTCSBhfM4f4
https://www.youtube.com/watch?v=TM3lsv8gh8U
https://www.youtube.com/watch?v=Y-s5UgXII1Y


ON-LINE

S E G U I M  F E N T  X A R X A



Dóna vida a cartells, imatges,

i afegeix contingut!

(amb aquest recurs hem creat

aquest recull)

Juguem a dibuixar i

endevinar què és!

Juguem amb el kahoot.

Preguntes amb diferents

respostes! (recorda crear el

compte com a teacher)

Podeu crear sales

privades, posar les

paraules que vulgueu i a

jugar!

https://skribbl.io/
https://www.canva.com/
https://kahoot.com/schools-u/
https://www.pinturillo2.com/


Crea el teu

propi contingut

interactiu, des

de presentacions

fins a jocs de

taula o inclús

un roomscape o

jocs de missions!

https://app.genial.ly/


Fem un scaperoom amb

els infants més

petits i amb les

famílies!

Scaperooms per joves i

grans!

I si creem el nostre propi

scape room?

https://bebeamordor.com/2020/04/11/escape-rooms-online-gratis-familiares/
https://www.escaperoomlover.com/es/escape-room-online-gratis
https://eduescaperoom.com/generador-candado-digital/


Cada membre de la branca llança el

dau i cada número dirà què hauria

passat als campmaents, .a mesura que

tirem el dau, anem relatant la

història.

Com haguéssin sigut els campaments?

Creem el nostre propi bingo! 

Si relatem una història es van

dient paraules, si veiem un vídeo

es van veient images o situacions,

accions...

Un joc per jugar en

equip i descobrir el

món!

https://dado.online/20-caras/1-dado
https://print-bingo.com/bingo-cards-custom.php
https://www.geoguessr.com/


On havíem d'anar de campaments? I quins museus

hi havia per allà? I si els visitem? 

Aquí en teniu 50 per visitar on-line!

Aquí hi ha 10 webs que ens

porten a 10 llocs del món

diferents. Podem visitar Petra,

els camps d'Aushwitz, Rio de

Janeiro i molts llocs més!

I en aquest enllaç es mostren les

noves opcions del google earth,

una eina que podem fer servir

per descobrir el món juntes. 

I si fem uns campaments

diferents?

https://elpais.com/elpais/2020/03/18/paco_nadal/1584558593_892321.html
https://www.bbc.com/mundo/media-39655682
https://elpais.com/elpais/2020/03/18/paco_nadal/1584558593_892321.html


JOCS

I ACCIONS



Rebem per correu el nom d’una persona de la branca a
qui li farem…. un dibuix, un poema, una cançó, un regal

postconfinament, una prova, un vídeo disfressades, una
frase d’agraïment, dir una cosa que t’agrada de l’altra

persona o de la branca, etc. 

Fem un amic
invisible!

Mirem una peli/sèrie/curt/documental alhora i comentem-ho! 
Aquí teniu un cercador de pel·lícules segons franges d'edat i

temàtiques.

Fem un cinefòrum!

Fem converses de cafè!
Trucades de parella al principi del cau i posteriorment una

posada en comú (o no) d'una temàtica concreta (o no).

Fem un bingo musical!
Repartim un llistat de cançons a cada persona, totes les cançons
formen part d’una llista que es posa aleatòriament. Cada cop que

sona una cançó que tens a la teva llista l’has de ratllar, qui les tingui
totes ratllades primer guanya!

 Es pot aprofitar perquè tothom posi una cançó i fer una playlist
d’spotify de la branca o de l’Agrupament, i qui diu que no acabin

formant part d’un futur cançoner confinat...

http://www.cinemaperaestudiants.cat/cat/pelicules-arxiu/
http://www.elteuamicinvisible.com/


Cuinem juntes!
Busquem receptes fàcils de fer per la

nostra branca i cuinem-les! Quina tindrà
més bona pinta? Quina serà la més

original?

Fem una novel·la
col·laborativa!

Cada setmana un grup de persones ha
d’escriure una part d’una novel·la i el

dissabte l’ensenya al cau i la passa a un
altre grup, i així consecutivament fins

acabar-la!

Composem una cançó!
Des de zero o amb la música d'una altra cançó, escrivim

una cançó juntes, o cadascú una frase, o per grups!
Després, si volem, la podem gravar o fer-ne un vídeo!

https://www.sortirambnens.com/per-fer-a-casa/cuinar-amb-nens/


Setmanes temàtiques
Cada setmana el cau té una temàtica:
màgia, contes, habilitats, acudits, i els

infants en preparen un per ensenyar-lo a
la branca.

Juguem a l'assassí! (o el llop)
Per mail o per whatsapp. Cada nit els llops
maten algú, al migdia es descobreix qui ha

mort, a la tarda es debat i finalment els
infants o joves envien un correu dient a qui

volen matar aquell dia. 
Adaptable a cada branca.

Aprenem a fer el nus
de l'amistat
Segur que el sap fer tothom?

Fem ensenyes 
pel fulard o la camisa

Creem una ensenya de confinament per
cosir als nostres fulards i camises que ens

recordin que vam viure el cau durant la
pandèmia.

https://www.youtube.com/watch?v=gKL5G6PqC9c


50 preguntes per
enamorar-se

Una persona rep les respostes de les 50
preguntes (de coneixença bona) d'una altra

persona de la branca i li prepara algun
regal/cançó/text...

Juguem als jocs de
sempre!

Agafem paper i llapis i juguem als jocs de tota la
vida mentre fem una videotrucada: l'scrabble,

l'stop...

Disfressem-nos!
Fem caus temàtics, proposem de vestir-nos
amb el que tinguem per casa o inclús podem

acompanyar-ho d'algun àpat.
A qui no li fliparia fer un brenar de trap?



Aprenem a fer-nos la
motxilla!

Agafem la motxilla de campaments que tenim a casa i
muntem-la!

Per què el sac va a baix? Per què la capel·lina ha d'estar a
mà? Què vol dir repartir el pes? I per què no puc dur 10

samarretes per anar de campaments?
Apreneu tot el que cal saber per fer-se la millor motxilla

per marxar de campaments i fer ruta!

Eviem-nos cartes!
Podem enviar cartes als infants de les nostres branques,

inclús els podem deixar a dins material per fer una
activitat, un regalet o una sorpresa que descobriran al cau
de dissabte! També els podem ensenyar a enviar-se cartes

entre elles.
Podem fer ús del correu postal o, si podem sortir, deixar-los

la carta a la seva pròpia bústia.

Fem un eix d'animació!
Un eix d'animació ens pot ajudar a realitzar un tancament de curs molt atractiu i dinàmic

pels infants, ens dóna una línia de la que partir i amb la que crear segons les necessitats que
tenim, ens deixa espai a la creativitat i la rauxa i ens permet tancar-lo con i quan volem.

 

https://cavallfort.cat/colonies-fem-la-motxilla/


Nusos

Constel·lacions

Tocar la guitarra
o l'ukelele

Tallerets
Cada setmana podem aprendre a fer coses noves!

Poesia

Coneixem les constel·lacions, les seves
posicions i les seves històries.

Amb les estrelles es poden inventar mil
activitats! Reescriure les històries, pintar

els dibuixos, fer-ne de noves...

Contes

http://www.alpinisme.cat/raid/apunts.html
http://www.xtec.cat/~jroca1/nusos.htm
http://www.jouscout.com/astro/estrella.htm


Activitats per treballar el
confinament

CiLL i LLiD RiNG

PiC i TRUC
amb l'annex

En la situació actual de crisi sanitària hem hagut de suspendre els monogràfics però
precisament coneixent les inquietuds dels i les caps i el compromís de dur a terme la seva

tasca el més preparats/des possible, hem demanat als equips de formació dels
monogràfics que posin tot el seu coneixement i recursos a l’abast de tots i totes.

Ens proposa un podcast
sobre la importància de tenir

un propòsit a la vida.

https://www.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/CiLL%20i%20LLiD.pdf
https://www.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/RiNG.pdf
https://www.escoltesiguies.cat/documents/pic-i-truc.pdf
https://www.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/Annex%20Pic%20i%20Truc.pdf
https://www.escoltesiguies.cat/audios/lideratgecoherenciainterna.mp3


Ens proposen una vetlla de reflexió
sobre el silenci.

Ens comparteix un vídeo explicatiu de l'ús de
la bicicleta en les activitats del cau, els seus

avantatges i les seves possibilitats.

Ens comparteixen un dossier
introductori a aquesta activitat

tradicional i típica de l'escoltisme.

https://www.youtube.com/watch?v=sqVCMo4i9B8&feature=emb_logo
https://www.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/Silenci_def.pdf
https://www.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/PIONERISME%202020%20TASTET_def.pdf


Fem servei
Tant com  podem

Branques i consells



telèfon: 933006565 
mail:

voluntariatbcn@creuroja.org

VALLVIDRERA

SARRIÀ Telèfon: 631694114

 

Voluntaris durant
COVID19: 933 441 673 o al

662 863 633 (horari de 
 10 a 14h).

Correu: xarxasuportgracia@gmail.com

Twitter: https://twitter.com/SuportGracia

VALLCARCA

GRÀCIA

CASSOLES

LES CORTS

Correu: somvallcarca@gmail.com

 

Grup necessitat cassoles:     Grup voluntàries cassoles: 

Correu: xarxadesuportlescorts@gmail.com

 

pots fer click sobre els

logos de whatsapp i

telegrem i s'obriran els

grups al teu telèfon

http://www.creuroja.org/AP/cm/33P14L8/Fes-te-n-voluntari.aspx
https://caritas.barcelona/es/hazte-voluntario/
https://linktr.ee/suportmutugracia
https://twitter.com/XarxadesuportLC
https://suportmutuvallcarca.noblogs.org/
https://chat.whatsapp.com/BATHTMuM4cUEAcRJp9x7Bz
https://chat.whatsapp.com/Lfv2nt2TscjKh7T2NG7PQr
https://chat.whatsapp.com/FCZqCUmNEDSKpKAdFAGqvy
https://chat.whatsapp.com/EyIupietCZA1hqYLZUKUV1
https://chat.whatsapp.com/Hua9aQF8NEZ6TKEd91r5pm
https://t.me/suportmutucoronaviruscassoles
https://t.me/VallcarcaVKK
https://t.me/joinchat/KVBBCRrrIKjha1T6B-AoKw
https://t.me/suportgracia


Escriure cartes a
persones que estan en

residències.

Trucar a la gent gran del
barri i xerrar una estona

amb ells i elles.

Fer una recollida de material de
primera necessitat: material

higiènic, material escolar, etc.

Fer una recollida d’aliments per les
persones que ho necessiten del

barri.

Aquestes activitats les podem fer com a agrupament o també amb
l’entitat o parròquia que ens acull, per tal d’arribar a més gent.

Anar als comerços del barri a
preguntar què podem fer per

ajudar-los.

Enviar vídeos, cartes,
dibuixos o cançons als
hospitals on encara hi

ha molta gent.



CONNECTA'T AL
VOLUNTARIAT

Connecta’t al voluntariat és un espai de trobada
per a les entitats de voluntariat i les persones que

volen fer voluntariat o fan voluntariat a
Catalunya.

Aquí trobareu totes les propostes locals de
voluntariat a Barcelona, són moltíssimes!

Molt del voluntariat que es proposa no el podem
fer com a entitat en algunes branques per l'edat o

la seva durada, però podem trobar telèfons on
oferir-nos les branques més grans o els equips

de caps i quel·les.
Per tal de poder fer una recerca teniu un

buscador de paraules clau o àmbits de
voluntariat.

https://connectat.voluntariat.gencat.cat/propostes


Gràcies!
P E R  E S T A R  S E M P R E  A  P U N T


