
DIMARTS 30 DIMECRES 31 DIJOUS 1 DIVENDRES 2 DISSABTE 3 DIUMENGE 4
ambientació Batuca (Minto/Francisca) Batuca (Minto/Francisca) Batuca (Minto/Francisca) Batuca (Minto/Francisca) Batuca (Minto/Francisca)

Pregària 8:
30 EUGENI EUGENI EUGENI EUGENI EUGENI

VALOR 8:
50 FELICES LOS QUE SIGUEN

A SU CORAZÓN
FELICES LOS QUE

DESATAN
FELICES LOS QUE PERDONAN

Y TRABAJAN POR LA PAZ
FELICES LOS QUE CUIDAN

LA TIERRA

FELICES LOS QUE EN LAS DI-
FERENCIAS DIFRUTAN DE LA 

IGUALDAD

FELICES LOS QUE PONEN SU 
VIDA PARA QUE OTROS VIVAN

9:00 h BERENAR
9:45 h TASQUES

M
AT

Í

10
:3

0

ACOLLIDA
Arribada amb l’autocar

Entrada al casal
Deixen les motxiles

Per grups fer una visita al casal

CATEQUESI INFANTIL
(Amb els grups petits)

CATEQUESI INFANTIL
(Amb els grups petits)

CATEQUESI INFANTIL
(Amb els grups petits)

CATEQUESI INFANTIL
(Amb els grups petits)

CATEQUESI INFANTIL
(Amb els grups petits)

JOC DE DESFERMAR 
NUUS
(GRUP 4) 

TALLER
BRAÇ DE GITANO

(GRUP 2)
PLATJA

DINÀMIQUES
DE COOPERACIÓ

(GRUP 3)

NETEJA
Neteja del Campament

(GRUPS)

M
IG

D
IA

11
:3

0

BENVINGUDA
Asseguts a la plaça

Explicació de les normes
Explicació de l’horari

Explicació de les tasques
Acomodació a l’habitació

JOC DE LA XARXA
AMB EL RODET

DE LLANA
(GRUP 3) 

ACTIVITATS
PER LA PAU

(GRUP 3)

ACTIVITATS
NETEJA DEL PINAR

(GRUP 4)

PREPARACIÓ VESTITS
VETLLADA FINAL

(Amb els grups petits)

PREPARAR CELEBRACIÓ
Cada grup prepara una petició 

de perdó, una pregària, una ofre-
na i una acció de gràcies 

13:00h
FESTA PELS PARES

CELEBRACIÓ DE 
L’EUCARISTIA

PLATJA PLATJA
TALLER AMBIENTACIÓ 

NATURAL I DE SEM-
BRAR LLAVORS

(GRUP 4)

PLATJA
GRUPS D’ACTIVITATS

Fer grups i jocs de coneixer-se 
(Memorion, pelota, pistolero)

TALLER CAMISETES
Dibuixar un cor amb xiringues

13:00 h NETEJA PERSONAL
13:30 h DINAR

14:00 h - 16:00 h EL TEMPS DE DESCANS - MANDALAS - PULSERES TEIXIT (GRUP 3)

N
O

N
A

16
:0

0 JOCS D’AIGUA
(Mato-Partit futbol)

(GRUP 2)

ACTIVITAT
LA TOSTADORA

(GRUP 4)

TALLER SIMBOLS
DE PAU

(GRUP 4)

ACTIVITATS
PREPARACIÓ

VETLLADA FINAL
(Amb els grups petits)

ACTIVITATS
PREPARACIÓ

VETLLADA FINAL
(Amb els grups petits)

14:00h DINAR AMB
ELS PARES (fideua)

FOTO OFICIAL
Recollida del campament

i partida cap a cases

17:30 h BERENAR

H
O

R
A

B
A

IX
A

18
:0

0

CATEQUESI INFANTIL
Escriure una carta quan jo 
tengui 18 anys (si he sabut 

seguir el meu cor)
ENTREGA DEL CARNET 

DE LA FELICITAT
AMIC INVISIBLE

(Escriure una carta a un amic
mitjançant un companyero)

TALLER JOCS DE PAPER
(GRUP 4)

ACTIVITATS/JOCS
GINCANA/CONCURS

(GRUP 1)

ACTIVITATS
PREPARACIÓ

VETLLADA FINAL
(Amb els grups petits)

ACTIVITATS
PREPARACIÓ

VETLLADA FINAL
(Amb els grups petits)

- -

19:00 h DUTXES

PR
EG

À
R

IA

20
:3

0 ORATORI SEGUIR
EL NOSTRE COR

(EUGENI)

ORATORI ELS QUI
DESFERMEN

(EUGENI)

ORATORI CELEBRACIÓ 
DEL PERDÓ

(EUGENI)

VETLADA AL
PENYASEGAT

(Posta de sol)
(EUGENI)

ORATORI DONAR
GRÀCIES

(EUGENI)

21:00 h SOPAR

VE
SP

R
E

22
:3

0

VETLLADA CONCURS 
DEL BALLARI FELIÇ

(Amb proves musicals)
(GRUP 3)

VETLADA
OLIMPIADES
A LA PLATJA

(GRUP 1)

VETLADA DOLÇA
CONCURS DE PROVES

(Amb el braç de gitano)
(GRUP 2)

DINÀMICA INTELIGÈNCIA 
ESPIRITUAL

(ALFIERI)

VETLADA
FESTA DE

LA DIFERENCIA
(GRUP 3)

- -

23
:0

0 DINÀMICA INTELIGÈNCIA 
ESPIRITUAL

(ALFIERI)

DINÀMICA INTELIGÈNCIA 
ESPIRITUAL

(ALFIERI)

DINÀMICA INTELIGÈNCIA 
ESPIRITUAL

(ALFIERI)

DINÀMICA INTELIGÈNCIA 
ESPIRITUAL

(ALFIERI)

24:00 h DORMIR



	

Dimarts	30	d’agost	de	2019	

FELIÇOS	ELS	QUE	SEGUEIXEN	AL	SEU	COR	

VETLLADA	CONCURS	DEL	BALLARÍ	FELIÇ.	

	(Grup	3	–	22:30	h)	

Cançons:	

� Shape	of	yoy	(Ed	Sheeran)	
� Saturday	Night	(Whigfied)	
� La	Macarena	(Los	del	Rio)	
� Havana	(Camila	Cabello)	
� No	volveré	(Blas	Cantó)	
� Rise	(Katy	Perry)	
� Fuego	(Estopa)	
� Solo	(Demi	Lobato)	
� Una	lluna	en	l’aigua	(Txarango)	
� La	bella	y	la	bestia	
� Beat	it		(Michael	Jackson)	

Material:	

� Targetes	de	cartolina	amb	el	nom	d’una	prova.	
� Targetes	de	cartolina	amb	el	nom	d’una	música	que	el	grup	

haurà	de	ballar.	
� 3	semàfors	cartolina:	vermell,	groc	i	verd.	
� 4	graneres.	
� 7	llibres.	
� 7	capells.	
� Emoticons	de	cors.	

	



Procediment:	

**	 Els	monitors	 presenten	 la	 vetllada.,	 explicant	 als	 al·lots	 que	
com	el	lema	del	campament	és	la	felicitat	i	 la	vetllada	es	diu	“El	
ballarí	feliç,	es	valorarà	molt	aquest	aspecte	de	l’alegria	malgrat	
la	 dificultat	 que	 suposa	 fer	 una	 coreografia	 sense	 haver-la	
preparada	abans.	

**	Per	encalentir	 l’ambient	 tots	 junts,	nins	 i	monitors,	ballen	al	
ritme	d’una	música	fent	el	joc	del	SEMÀFOR.	

**	Primera	part	del	concurs:	

� Cada	grup	elegeix	a	sorts	una	PROVA	i	una	MÚSICA.	
� Cada	 grup	 realitza	 la	 seva	 actuació	 i	 el	 jurat	 format	 pel	

monitors	 anirà	puntuant	 aquets	diferents	 aspectes:	 ritme,	
coordinació,	 alegria,	 entusiasme,	 creativitat	 i	 la	 seva	
empatia	amb	el	públic.	

**	 Abans	 de	 començar	 la	 segona	 part	 del	 concurs,	 tots	 els	
monitors,	vestits	de	Michael	Jackson,	faran	una	actuació	fora	de	
concurs	al	ritme	de	la	cançó	“Beat	it”	de	Michael	Jackson.	

**	Segona	part	del	concurs:	

� Cada	grup	torna	a	elegir	a	sorts	una	PROVA	i	una	MÚSICA.	
� Cada	 grup	 realitza	 la	 seva	 actuació	 i	 el	 jurat	 format	 pel	

monitors	 anirà	 puntuant	 els	 diferents	 aspectes:	 ritme,	
coordinació,	 alegria,	 entusiasme,	 creativitat	 i	 la	 seva	
empatia	amb	el	públic.	

**	Per	finalitzar	tots	junts,	nins	i	monitors,	ballen	al	ritme	d’una	
música,	 mentre	 es	 van	 abraçant	 els	 uns	 amb	 els	 altres	 i	 els	
monitors	 van	 posant	 emoticons	 en	 forma	 de	 cor	 a	 tots	 els	
ballarins.	



Joc	de	ball	fora	de	concurs:	

� EL	SEMÀFOR:	Es	 formen	parelles	que	ballen	al	 ritme	de	 la	
música.	El	monitor	que	dirigeix	el	 joc	diu:	“el	semàfor	esta	
en	verd”	i	tots	han	de	continuar	ballant	mentre	el	semàfor	
esta	 en	 verd.	 Quan	 el	 monitor	 diu	 “el	 semàfor	 està	 en	
vermell”	 les	parelles	han	d’aturar-se	 immediatament.	Si	el	
monitor	diu	“el	semàfor	està	en	groc”,	tots	ha	de	canviar	de	
parella.	
� Cançó:		“Saturday	Night”	de	Whigfied.	

Balls	de	la	primera	part:	

� EL	 BALL	 DEL	 GLOBUS:	 Cada	 parella	 té	 un	 globus	 que	 han	
d’aguantar	 amb	els	 fronts.	 Tots	 els	 ballarins	 han	de	posar	
les	 mans	 a	 l’esquena.	 Les	 parelles	 ballen	 al	 ritme	 de	 la	
música.	El	jurat	mirarà	el	numero	de	vegades	que	el	globus	
cau	a	terra.	
Cançó:	“Fuego”	d’Estopa.	
� BALL	DE	LA	GRANERA:	A	una	ordre	del	monitor	ballaran	en	

parella,	trio	o	quartet	i	sempre	amb	una	granera	que	haurà	
de	ser	com	un	membre	més	del	grup.	
Cançó:		“Solo”	de	Demi	Lovato.	
� BALL	AMB	EQUILIBRI:	un	llibre	damunt	el	cap.	

Cada	ballarí	té	un	llibre	damunt	el	cap.	Les	parelles	ballen	
al	 ritme	 de	 la	 música.	 El	 jurat	 mirarà	 el	 numero	 de	
vegades	que	el	llibre	cau	a	terra.	
Cançó:		“Shape	of	you”	de	Ed	Sheeran.	

� BALL	DELS	CAPELLS:	
	Cada	ballarí	du	un	capell.	Les	parelles	ballen	al	ritme	de	
la	música	i	amb	els	respectius	capells	afegiran	creativitat	
en	el	seu	ball.	El	jurat	es	fixarà	sobretot	en	la	creativitat.	



	
Cançó:		“Havana”	de	Camila	Cabello.	

	

Intermedi	de	la	vetllada:	

Cançó	de	Michael	Jackson:		“Beat	it”.	

	

Balls	de	la	segona	part:	

� BALL	ON	NO	ES	POT	UTILITZAR	LA	VERTICAL.	
Cançó:		“Rise”	de	Katy	Perry.	
Les	 parelles	 ballen	 al	 ritme	 de	 la	 música.	 Es	 comença	
asseguts	a	terra	i	a	partir	d’aquí	poden	utilitzar	qualsevol	
postura	(tombats,	jaguts,	agenollats,	etc)	però	mai	drets,	
es	 a	 dir	 la	 vertical	 està	 prohibida.	 El	 jurat	 es	 fixarà	
sobretot	en	la	creativitat.	
� BALLAR	UNA	PART	DEL	BALL	AMB	MÚSICA	ACCELERADA.		

Cançó:		“La	bella	y	la	Bestia”	
Les	parelles	ballen	al	 ritme	de	 la	música.	Aquest	 s’anirà	
accelerant	o	alentint	 i	els	ballarins	s’aniran	adaptant	als	
canvis	 de	 ritme.	 El	 jurat	 es	 fixarà	 sobretot	 en	 la	
creativitat.	
� BALLAR	LLEVANT	I	POSANT	EL	VOLUMEN	DE	LA	MÚSICA.	

Cançó:		“La	Macarena”	de	Los	del	Rio.	
Les	 parelles	 ballen	 al	 ritme	 de	 la	 música.	 Els	 monitors	
aniran	llevant	i	posant	la	música	però	els	ballarins	hauran	
de	 continuar	 ballant	 com	 si	 no	 passàs	 res.	 El	 jurat	 es	
fixarà	sobretot	en	la	creativitat.	
� BALLAR	 A	 UNA	 ORDRE	 DEL	 MONITOR,	 INDIVIDUALS,	 EN	

PARELLES,	TRIOS	I	QUARTETS.		



Cançó:		“No	volveré”	de	Blas	Cantó.	
A	 una	 ordre	 del	 monitor	 els	 ballarins	 ballaran	
individualment,	o	en	parelles,	trios	o	quartets.	El	jurat	es	
fixarà	sobretot	en	com	es	facin	els	canvis.	
	

Ball	final	de	la	Vetllada.	
� BALLAR	TOTS	JUNTS,	NINS	I	MONITORS.	

Cançó:		“Una	lluna	en	l’aigua”	de	Txarango.	

	



Velada de olimpiades a la platja: 
Dimecres a partir de les 21:00h 
Premis: conxetes de mar impreses i plastificades. 
Base: conjunt de jocs per grups (4) amb la finalitat d'aconseguir conxes. 
Jocs:  

- Estirar la corda (2 premis). 
- Pases de pilota sense que caigui unes 10 vegades. 
- Amagar unes 6/7 conxes i cercarles. 
- Tres en raya amb elements de la mar per exemple un peix i un cavallet de mar. El 

grup que aconsegueix guanyar tres vegades guanya. 
- Bandera 
- Esbrinar la canço 

Activitats/ jocs gimcana/ concurs: 
Dijous de 17:30h-19:00h 

- Endevinar canço 
- Ballar 
- Carreres de globus d'aigua amb la cullera 
- Pasar d'un poal a l'altre aigua amb un tasso a la boca 
- Puzzle d'una fotografia i adivinar el que és 
- Portar una pilota al front 

 
Material: 
Imprimir conxes i fotografia  
Globus 
Corda  
Pilota 
Poals 
Esponja  
Mocador 
Tassons de plastic 
 
He pensat que podem emplear altres jocs per omplir el temps de la vetllada ja que alomillor 
ens quedam curtes.  



	

CATEQUESI	INFANTIL	

(Les	explicacions	de	les	diferents	benaurances	de	cada	dia	no	s’haurien	de	
llegir	als	 infants,	sinó	que	cada	animador	 les	adaptarà	al	seu	 llenguatge	 i		
edat).	

	

DIMARTS	30		(18	h.)	–		FELIÇOS	ELS	QUE	SEGUEIXEN	EL	
SEU	COR.	

*	 (Grup	 petit)	 L’animador	 explica	 breument	 LA	 BENAURANÇA	 i	 la	 seva	
relació	amb	Déu	 i	amb	 la	persona,	centrant-se	en	 la	 idea	d’ESCOLTAR	EL	
SEU	COR.	

**	Els	que	senten	la	cridada,	els	que	elegeixen.	

**	Feliços	els	que	diuen	sí,	perquè	ja	res	tornarà	a	ser	el	mateix.	

**Atrevir-se		a	sentir,	a	deixar	que	passi,	a	confiar,	a	seguir	el	teu	cor.	

**	Respondre	a	 la	cridada	no	és	deixar,	és	sortir,	sortir	de	 la	terra,	d’allò	
conegut.	Sortir	per	trobar-nos,	per	a	celebrar	la	vida.	

**	Feliços	els	que	són	fidels	al	seu	cor,	perquè	són	lliures,	perquè	fan	de	la	
seva	vocació	un	compromís.	

**	Feliços	els	que	escolten	el	 seu	 cor,	 amb	pors,	 amb	dubtes,	però	amb	
il·lusió	i	amb	la	certesa	de	ser	cridats	a	la	llibertat.	

**	Feliços	els	que	segueixen	el	seu	cor,	perquè	és	la	única	vocació.	

Gènesi	12,	1-4		//		Lluc	1,	34-38	

Dimensió	de	Déu.		
L’animador	els	dirà	que	preparin	una	curta	i	senzilla	pregària	(l’escriuran)	a	
Déu.	Què	 li	 vull	 dir	 jo	a	Déu	del	meu	 sentiment	quan	he	escoltat	el	que	
m’han	dit	sobre	saber	escoltar	el	meu	cor.	
Després	l’animador	les	reunirà	per	dur	a	l’arbre	de	les	pregàries	(Paco)	



	
	
Dimensió	personal.		
DINÀMICA:		
	*	 	Tanquen	els	ulls	 i	 imaginen	com	seran	quan	tendran	18	anys.	Després	
escriuran	una	carta	als	seus	pares	de	com	creuen	que	seran	quan	tenguin	
aquesta	 edat,	 per	 si	 han	 sabut	 seguir	 el	 seu	 cor.	 L’entregaran	 als	 seus	
pares	per	a	que	la	guardin.	
*	Es	farà	entrega	del	CARNET	DE	LA	FELICITAT.	
*Escriure	 una	 breu	 carta	 a	 un	 amic	 (AMIC	 INVISIBLE),	 mitjançant	 un	
company.	
	
(Si	qualcú	no	ho	acaba	en	el	temps	determinat	ho	podrà	finalitzar	si	vol	en	
el	temps	de	descans).	

	

DIMECRES	31	(10:30	h.)		–		FELIÇOS	ELS	QUE	
DESFERMEN.	

(Grup	 petit)	 L’animador	 recorda	 breument	 LA	 BENAURANÇA	 i	 la	 seva	
relació	 amb	 Déu	 i	 amb	 la	 persona,	 centrant-se	 en	 la	 idea	 de	 QUE	
DESFERMAR	ENS	FA	MES	LLIURES.	

**	Feliços	els	que	desfan	els	nusos	que	feim	per	fermar	les	nostres	veritats	
i	 les	nostres	 conviccions.	Els	nusos	que	ens	donen	 seguritat	 i	 ens	deixen	
viure	tranquils,	perquè	fan	possible	que	tot	es	tambalegi	i	ens	torni	la	vida.	

**	Feliços	els	que	desembullen	els	nusos	que	ens	du	el	dia	a	dia.	Aquests	
nusos	que	són	embolics	dels	que	no	hi	ha	qui	surti	i	que	semblen	asfixiar-
nos,	perquè	ens	tornen	el	fil	de	la	nostra	vida.	

**	 Feliços	 els	 que	 ens	 deslliguen	 del	 que	 ens	 impedeix	 moure’ns	 amb	
llibertat.	 Els	 que	 ens	 alliberen	 dels	 nusos	 d’un	 pensament	 sumís,	 d’un	
consumisme	excessiu,	d’una	consciència	estreta	i	d’un	cor	endurit,	perquè	
ens	recorden	que	som	lliures.	

**	Feliços	els	que	desfermen,	perquè	saben	que	la	veritat	ens	fa	lliures.	



Gàlates	5,	13-14		//		Joan	8,	31-32	

	
	
	
Dimensió	de	Déu.	
El	catequista	els	dirà	que	preparin	una	curta	i	senzilla	pregària	(l’escriuran)	
a	Déu.	Què	li	vull	dir	jo	a	Déu	del	meu	sentiment	quan	he	escoltat	el	que	
m’han	dit	sobre	la	llibertat	que	ens	dona	Déu.	
Després	el	catequista	les	reunirà	per	dur	a	l’arbre	de	les	pregàries	(Paco)	
	
Dimensió	personal.		
DINÀMICA:	

Cada	nina/nin	anota	en	un	full	aquell	moment	on	recorda	que	amb	la	seva	
actitud	o	intervenció	ha	aconseguit	desfer	una	situació	que	semblava	molt	
difícil	de	solucionar-se	 i	 també	aquella	actitud	seva	que	va	provocar	una	
situació	de	difícil	solució.	

Després	l’animador	demana	que	cada	nina/nin	expliqui	als	altres	aquestes	
dues	situacions.	

Després	 i	 en	 conjunt	 es	 prenen	 en	 consideració	 la	 situació	 positiva	 i	 la	
negativa	i	com	es	poden	donar	més	en	el	grup	i	es	discuteix	sobre	elles.	

	

DIJOUS	1	(10:30	h.)		–	FELIÇOS	ELS	QUE	PERDONEN	I	
TREBALLEN	PER	LA	PAU.	

(Grup	 petit)	 L’animador	 recorda	 breument	 LA	 BENAURANÇA	 i	 la	 seva	
relació	 amb	 Déu	 i	 amb	 la	 persona,	 centrant-se	 en	 la	 idea	 DE	 QUE	
PERDONAR	ES	CREURE	EN	LA	PERSONA	I	CERCAR	ALLÒ	QUE	ENS	UNEIX.		

**	Feliços	els	que	s’equivoquen,	els	que	amb	el	cor	en	la	mà	demanen	
perdó,	perquè	són	humils.	

**	Feliços	els	que	creuen	en	el	cor	de	la	gent,	en	lo	bo	de	les	persones,	
perquè	ens	empenyen	a	estimar	i	a	cercar	la	pau.	



**	Feliços	els	que	demanen	perdó,	perquè	són	esperança.	

**Feliços	els	que	no	suporten	l’odi,	el	rebuig	i	la	por	i	els	que	sempre	
cerquen	la	pau,	perquè	posen	cordura	a	la	vida.	

**	Feliços	els	que	amb	la	pau	reconstrueixen	la	vida	i	els	cors	d’aquells	que	
sofreixen,	perquè	ens	ressusciten.	

**	Feliços	els	que	són	pau,	perquè	són	abraçada,	perquè	curen.	

Marc	5,	19		//		Mateu	18,	15-20	–		5,	9	

Dimensió	de	Déu.	
L’animador	els	dirà	que	preparin	una	curta	i	senzilla	pregària	(l’escriuran)	a	
Déu.	Què	 li	 vull	 dir	 jo	a	Déu	del	meu	 sentiment	quan	he	escoltat	el	que	
m’han	dit	sobre	el	perdó	i	la	pau	que	ens	dóna	Déu.	
Després	l’animador	les	reunirà	per	dur	a	l’arbre	de	les	pregàries	(Paco)	
	

Dimensió	personal.		
DINÀMICA:			La	paraula	clau.	

A	cada	nina/nin	se	li	dona	aquesta	oració	que	han	de	completar	amb	els	
valors	adients:	

Oració	de	la	pau	de	San	Francesc	d’Asís:	

On hi ha odi, que jo hi porti...  (amor) 
On hi ha ofensa, que jo hi porti...   (perdó) 
On hi ha discòrdia, que jo hi porti...   (unió) 
On hi ha dubte, que jo hi porti...   (fe) 
On hi ha error, que jo hi porti...  (veritat) 
On hi ha desesperació, que jo hi porti...   (esperança) 
On hi ha tenebra, que jo hi porti...  (llum) 
	

DIVENDRES	2	(10:30	h.)		–		FELIÇOS	ELS	QUE	CUIDEN	LA	
TERRA.	

(Grup	 petit)	 L’animador	 recorda	 breument	 LA	 BENAURANÇA	 i	 la	 seva	
relació	 amb	Déu	 i	 amb	 la	 persona,	 centrant-se	 en	 la	 idea	de	CUIDAR	 LA	
TERRA	ON	VIVIM	PER	ATURAR	EL	CANVI	CLIMÀTIC.		



**	Feliços	els	que	estimen	els	animals	 i	no	 trepitgen	 les	 flors,	perquè	 se	
senten	part	de	la	creació.	

**	Feliços	els	que	veuen	els	perills	del	canvi	climàtic:	la	sobreexplotació	de	
la	terra	i	la	desaparició	cada	any	de	noves	espècies	d’animals	i	vegetals.	

	**	Feliços	els	que	reaccionen,	desperten	 i	volen	 formar	part	de	 la	 terra,	
perquè	és	la	seva	casa	i	la	seva	vida.	

	**	Feliços	els	que	treballen	per	a	retornar	a	la	terra	els	seus	paisatges	i	els	
que	l’estimen	i	fan	d’ella	una	llar	per	a	tots.	

**	Feliços	els	que	cuiden	la	terra	perquè	Déu	va	veure	que	era	bo.	

	Gènesi	1	

Dimensió	de	Déu.		
L’animador	els	dirà	que	preparin	una	curta	i	senzilla	pregària	(l’escriuran)	a	
Déu.	Què	 li	 vull	 dir	 jo	a	Déu	del	meu	 sentiment	quan	he	escoltat	el	que	
m’han	dit	sobre	com	he	d’estimar	la	terra.	
Després	l’animador	les	reunirà	per	dur	a	l’arbre	de	les	pregàries	(Paco)	
	
Dimensió	personal.		
DINÀMICA:		La	notícia.	

Imaginau-vos	que	sou	un	presentador	d’un	canal	 televisiu.	Heu	de	donar	
una	bona	notícia	sobre	el	canvi	climàtic.	Ja	sabem	que	diàriament	rebem	
notícies	bones	i	dolentes.	Ho	podreu	fer	individual	o	en	parelles.	

Després	se	comentaran.	Els	altres	poden	aportar	opinions	i	fer	preguntes.	

	

	

	

	

	



DISSABTE	3	(10:30	h.)			–		FELIÇOS	ELS	QUE	EN	LES	
DIFERÈNCIES	GAUDEIXEN	DE	LA	IGUALTAT.	

(Grup	 petit)	 L’animador	 recorda	 breument	 LA	 BENAURANÇA	 i	 la	 seva	
relació	amb	Déu	i	amb	la	persona,	centrant-se	en	la	idea	de	GAUDIR	DE	LA	
IGUALTAT	PERQUE	AIXÍ	ASSABORIRAN	LO	BO	DE	LA	VIDA.		

**	 Feliços	 els	 que	 no	 confonen	 el	 que	 som,	 homes	 i	 dones	 creats	 a	 la	
imatge	i	semblança	de	Déu.	

**	Feliços	els	que	no	confonen	 les	diferències	amb	 la	desigualtat,	 ja	que	
ningú	 és	 més	 ni	 menys	 que	 ningú	 davant	 Déu,	 ja	 que	 som	 únics	 i	
irrepetibles.	

**	Feliços	els	que	saben	 i	 creuen	que	 la	desigualtat	només	 resta	 i	 saben	
elegir	la	suma.	

**	Feliços	els	que	esborren	 les	diferències,	perquè	ells	 arrancaran	el	 cor	
de	pedra	i	ens	regalaran	un	cor	de	carn.	

**	Feliços	els	que	elegeixen	gaudir	de	la	igualtat,	perquè	ells	construeixen	
el	somni	de	Déu.	

Gènesi	1,	26-27		//		Lluc	8,	1-3		//		Jaume	2,	1	

Dimensió	de	Déu.		
L’animador	els	dirà	que	preparin	una	curta	i	senzilla	pregària	(l’escriuran)	a	
Déu.	Què	 li	 vull	 dir	 jo	a	Déu	del	meu	 sentiment	quan	he	escoltat	el	que	
m’han	dit	sobre	com	he	d’estimar	als	diferents	i	la	igualtat.	
Després	l’animador	les	reunirà	per	dur	a	l’arbre	de	les	pregàries	(Paco)	
	
Dimensió	personal.		
DINÀMICA:	Diferents	comportaments.	

Donar	 8	 targetes	 a	 cada	 grup.	 Cada	 una	 té	 una	 paraula:	 amor,	
reconciliació,	 supèrbia,	 egoisme,	 violència,	 tolerància,	 empatia,	
coherència.	 A	 sorts	 cada	 membre	 del	 grup	 agafa	 una	 de	 les	 targetes	 i	
comenta	el	 significat	que	ell	 li	 dóna	 i	 la	 rellevància	que	 té	per	 salvar	 les	
diferències	entre	nosaltres	i	fer	més	feliços	als	que	ens	envolten.		



L’animador	explica	que	es	tracta	de	cercar	actituds	que	uneixen	i	aquelles	
que	desuneixen	a	un	grup.		Després	s’avalua	l’experiència	contestant:		

� Quina	d’aquestes	actituds	es	dona	més	en	el	grup?		
� Quina	d’elles	es	dona	menys?	
� Que	podem	fer	per	créixer	en	integració?	

	

DIUMENGE	4	(10:30	h.)			–		FELIÇOS	ELS	QUE	POSEN	LA	
SEVA	VIDA	PER	A	QUE	ALTRES	PUGUIN	VIURE.	

(Grup	 petit)	 L’animador	 recorda	 breument	 LA	 BENAURANÇA	 i	 la	 seva	
relació	 amb	 Déu	 i	 amb	 la	 persona,	 centrant-se	 en	 la	 idea	 de	 que	
COMPARTIR	ÉS	UNA	FORMA	DE	VIDA	QUE	SEMPRE	MULTIPLICA.		

**	Feliços	els	que	descobreixen	que	compartir	és	una	forma	de	vida,	que	
és	pertinença	i	encarnació.	

**	Feliços	els	que	comprenen	que	els	gestos	aïllats	nomes	serveixen	per	
complir,	per	marcar	les	distàncies.	

**	Feliços	els	que	comprenen	que	compartir	és	compartir	el	que	som	i	el	
que	se	té.	

**	 Feliços	 els	 que	 comprenen	 que	 és	 en	 el	 compartir	 on	 es	 produeix	 el	
miracle,	a	on	la	vida	es	contagia	i	a	on	tots	vivim.	

**	 Feliços	 els	 que	 s’acoten	 per	 a	 poder	 aixecar	 als	 altres,	 perquè	 ells	
tindran	vida	i	vida	amb	abundància.	

Lluc	6,	38		//		2	Cor	9,	7	

Dimensió	de	Déu.	
L’animador	els	dirà	que	preparin	una	curta	i	senzilla	pregària	(l’escriuran)	a	
Déu.	Què	 li	 vull	 dir	 jo	a	Déu	del	meu	 sentiment	quan	he	escoltat	el	que	
m’han	dit	sobre	com	he	de	compartir	lo	meu	amb	els	altres.	
Després	l’animador	les	reunirà	per	dur	a	l’arbre	de	les	pregàries	(Paco)	
	
	



Dimensió	personal.		
DINÀMICA:  Donar,	rebre		i	agrair.	

En	un	full	cada	nina/nin	lliurament	escriu	el	que	pensa	que	cada	dia	dona,	
reb	 i	 que	 no	 sempre	 agraeix.	 I	 més	 concretament	 reflexionam	 sobre	
aquesta	setmana	de	campament	feliç	que	hem	tengut.	

El	full	es	dividirà	en	tres	columnes:	DONAT,	REBUT	i	AGRAÏT.	

Exemple:	

DONAT	 REBUT	 AGRAÏT	
alegria	 ajuda	 sí		/		no	
...	 ...	 ...	
	

	

	

 



	

Dissabte	3	d’agost	de	2019	

FELIÇOS	ELS	QUE	EN	LES	DIFERÈNCIES	GAUDEIXEN	DE	LA	
IGUALTAT	

DINÀMIQUES	DE	COOPERACIÓ.	(Grup	3	–	10:30	h)	

**	L’ESTÀTUA.	

Un	membre	del	grup	adopta	el	rol	d’estàtua.	

Els	altres	amb	els	ull	tapats	tocaran	l’estàtua	i	intentaran	amb	un	
altre	membre	del	grup	repetir	la	mateixa	estàtua.	

El	jurat	(els	monitors)	indicarà	quin	grup	ho	ha	fet	millor.	

Material:	Mocadors	per	tapar	els	ulls.	

	

**	EL	CERCLE	CAMBIANT.	

Es	demanarà	al	grup	que	formi	un	cercle	agafats	de	les	mans.	

Després	se’ls	demanarà	que	vagin	formant	distintes	figures	sense	
amollar-se	en	cap	moment	de	les	mans.	Un	monitor	anirà	dient	
la	figura	que	s’ha	de	fer.	

Exemples:	estrella,	triangle,	rombe,	pentàgon,	trapezi,	rectangle,	
quadrat,	etc.	

El	jurat	(els	monitors)	indicarà	quin	grup	ho	ha	fet	millor.	

Material:	---	

	

	



**		COSES	EN	COMÚ.	

Es	demanarà	al	grup	que	s’han	de	trobar	10	coses	que	tenguin	en	
comú	entre	tots	ells.	Un	membre	del	grup	les	escriurà	en	un	full	
que	donarà	al	jurat.	

No	es	poden	descriure	ni	vestimenta,	ni	feines,	ni	anatomia.	

Exemple:	tots	són	persones,	europeus,	sabem	parlar	espanyol,	
etc.	

El	jurat	(els	monitors)	indicarà	quin	grup	ho	ha	fet	millor.	

Material:	fulls	i	bolígrafs.	

	

**	EL	PIGALL.	

Un	membre	del	grup	es	taparà	els	ulls.	Els	altres	guiaran	al	seu	
company	en	funció	de	les	ordres	que	els	donarà	un	monitor.	

No	es	pot	tocar	al	company	cec,	només	parlar-li.	

El	jurat	(els	monitors)	indicarà	quin	grup	ho	ha	fet	millor.	

Material:	Mocador	per	tapar	els	ulls.	

	

**	LA	RAJOLA.	

El	grup	s’ajuntarà	utilitzant	el	menor	número	de	rajoles	
possibles.	

El	jurat	(els	monitors)	indicarà	quin	grup	ho	ha	fet	millor.	

Material:	---	

	



**	EL	GLOBUS	FLOTADOR.	

S’ajuntaran	tots	els	membres	del	grup.	Un	monitor	col·locarà	un	
globus	flotant	sobre	el	grup.	

Tots	procuraran	que	el	globus	no	arribi	a	terra	tant	bufant	con	
utilitzant	qualsevol	part	del	cos	que	no	siguin	les	MANS	ni	els	
BRAÇOS.	

El	jurat	(els	monitors)	indicarà	quin	grup	ho	ha	fet	millor.	

Material:	globus.	

 

 

 

 



FRASES	SOBRE	LA	PAU.	

	
La	PAU	és	un	do	de	Déu	i	al	mateix	temps	una	tasca	de	tots.	

(Joan	Pau	II)	
	

	
No	hi	ha	camí	per	la	PAU,	la	PAU	és	el	camí.	

(Mahatma	Gandhi)	
	

	
La	PAU	comença	amb	un	somriure.	

(Mare	Teresa	de	Calcuta)	
	

	
Estar	en	PAU	amb	un	mateix	és	el	mitjà	més	segur	de	començar	
a	estar-hi	amb	els	altres.	

(Fra	Lluis	de	Lleó)	
	

	
Totes	les	obres	d’amor	són	obres	de	PAU.	

(Mare	Teresa	de	Calcuta)	
	

	
Mai	ha	existit	una	guerra	bona	ni	una	PAU	que	hagi	estat	
dolenta.	

(Benjamín	Franklin)	
	

	
	
	
No	hi	ha	vertadera	PAU	si	no	ve	acompanyada	d’equitat,	veritat,	
justícia	i	solidaritat.	

(Joan	Pau	II)	
	



	
Si	vols	la	PAU,	treballa	per	la	justícia.	Si	vols	la	justícia	defensa	la	
vida.	Si	vols	la	vida,	abraça	la	veritat,	la	veritat	revelada	per	Déu.	
(Joan	Pau	II)	
	
	
La	PAU	ve	de	dins.	No	la	cerquis	defora.	

(Buda)	
	

	
Dóna-li	una	oportunitat	a	al	PAU.	

(John	Lennon)	
	

	
No	deixis	que	el	comportament	dels	altres	destrueixi	la	teva	Pau	
interior.	

(Dalai	Lama)	
	

	
L’amor	i	la	PAU	són	eterns.	

John	Lennon)	
	

	
L’única	manera	de	dur	PAU	a	la	Terra	és	aprendre	a	fer	pacífica	
la	nostra	vida.	

(Buda)	
	

	
Aquells	que	estan	lliures	de	ressentiment	amb	tota	seguritat	
trobaran	la	PAU.	

(Buda)	
	

	



LA	PIZZA	I	LA	COCA	DE	LA	PAU	

	
	
Aquesta activitat se farà en un sol grup gros. 

v Materials: Targetes de paper per posar un missatge de Pau. 1 estoreta per cada 2 nins. 
 

v És un taller per a poder descobrir les sensacions i el plaer de practicar exercicis individuals, 
en parella o grup, experimentar el contacte, carícies, transmissió d'energia positiva, 
relaxació i sensació de Pau. 

 
v Els nins se col·locaran per parelles amb una estoreta enterra, un serà el que dona el 

massatge i l’altre el que el rebi i només cal seguir les instruccions del monitor. 
 

v Triarem una recepta de pizza i una altre de una coca dolça. 
 

v Se tracte de fer un massatge a l’esquena del company com si féssim la recepta triada. A 
cada ingredient que hi posem també li afegirem una actitud positiva o valor de Pau com 
(respecte,  amor, solidaritat, amistat, etc...) S’ha de mirar que les dues receptes tinguin 
aproximadament la mateixa duració de temps perquè els nins puguin gaudir per igual. 

 
v Una vegada acabat el massatge, el qui l’hagi rebut escriurà un missatge de Pau a una 

targeta i se posaran tots plegats dins una bossa, així en acabar tot el taller mesclarem totes 
les targetes i cada nin agafarà un missatge a l’atzar i descobrir que la Pau se pot transmetre 
de moltes maneres. 

 
v PARAULES: Tranquil·litat, assossec, quietud, calma, amor, concòrdia, repòs, harmonia, 

carinyo, afecte, simpatia, tendresa, delicadesa, respecte, tolerància, amistat, honestedat, 
estima, solidaritat, cooperació. 



LA	TORRADA	CALENTA	

	

	

	
Aquesta	activitat	se	farà	en	un	sol	grup	gros.	

v Materials:	pa	de	motlle,	una	torradora,	bosses	de	paper	per	tapar	els	ingredients,	ganivets	i	
plats	 de	 plàstic,	 torcaboques	 i	 un	 sortit	 d’ingredients	 —uns	 tradicionals	 i	 altres	 menys	
ortodoxos—	 amb	 els	 que	 untar	 les	 torrades	 (por	 exemple:	 melmelada,	 “nocilla”,	 quetxup,	
mostassa,	maonesa,	salsa	picant,	conserves,	anxoves,	mantequilla,	“siropes”	de	fresa,	caramel·
lo,	xocolata,	etc.).	
	

v Posar	cada	un	d’aquests	ingredients	en	una	bossa	de	paper.	
	

v Els	joves	se	seuran	en	terra	formant	un	rotllo	amb	la	torradora,	el	pa,	i	els	ingredients	tapats	
amb	les	bosses	al	centre.	

	
v Se’ls	dona	una	pilota	o	un	objecte	petit	per	que	se	vagin	passant.	

	
v Se	tria	una	categoria;	per	exemple:	pel·lícules	de	Disney,	ciutats,	tendes,	sants,	restaurants	de	

menjar	ràpid,	i	han	d’anar	dient	paraules	relacionades	amb	el	tema	triat,	ò	també	se	poden	fer	
preguntes	de	cultura	general,	etc.	

	
v El	monitor	se	col·locarà	al	centre,	rere	la	torradora	i	posarà	un	llesca	de	pa	dins	la	torradora.	

	
v Així	 dons,	 la	 persona	 que	 tingui	 la	 pilota	 l’ha	 de	 passar	 a	 la	 persona	 que	 està	 devora,	 però	

abans	de	fer-ho,	haurà	de	respondre	correctament	a	la	pregunta	que	li	ha	fet	el	monitor.	
	

v Qui	tingui	la	pilota	no	pot	passar-la	fins	que	hagi	dit	la	resposta	vàlida	i	no	se	pot	repetir.	
	

v La	persona	que	tingui	 la	pilota	quan	la	torrada	boti	de	 la	torradora,	haurà	d’anar	al	centre	 i	
elegir	un	ingredient	misteriós	per	untar	a	la	seva	torrada	i	menjar-se-la.	

	
v Surgències:	 S’ha	 de	 tenir	 compte	 les	 al·lèrgies	 alimentaries	 dels	 participants	 al	 triar	 els	

ingredients.	Si	se	vol,	se	pot	donar	un	«comodí	o	pista»	a	cada	jove	perquè	pugui	respondre	a	
les	preguntes.	



Albanès	 paqe	 	
Alemany	 Frieden	 	
Bielorús	 свет	 	
Bosnià	 mir	 	
Búlgar	 мир	 	
Català	 pau	 	
Xec	 mír	 	
Danès	 fred	 	
Estonià	 rahu	 	
Euskera	 bakea	 	
Finès	 rauha	 	
Francès	 paix	 	
Gallego	 paz	 	
Grec	 ειρήνη	 	
Holandès	 vrede	 	
Hongarès	 béke	 	
Anglès	 peace	 	
Irlandès	 síocháin	 	



Islandès	 friður	 	
Italià	 pace	 	
Lituà	 taika	 	
Macedoni	 мир	 	
Maltès	 paċi	 	
Noruec	 fred	 	
Polonès	 spokój	 	
Portuguès	 paz	 	
Romanès	 pace	 	
Rus	 мир	 	
Serbi	 мир	 	
Suec	 fred	 	
Ucranià	 світ	 	
Xinès		 和平	 	

Coreà	 	 	

Hindi	 �����	 	

Japonès	 平和	 	

Mongol	 амар	амгалан	 	



Nepalí	 ������	 	

Tailandès	 ����������	 	

Vietnamita	 hòa	bình	 	

Àrab	 	سالم 	

Hebreu	 	שלום 	

Persa	 	صلح 	

Turc	 barış	 	

Filipí	 kapayapaan	 	

Indonesi	 perdamaian	 	

Malayo	 keamanan	 	

Llatí	 pacem	 	

 

 
 



Dimecres	31	d’agost	de	2019	

FELIÇOS	ELS	QUE	DESFERMEN	

JOC	DE	LA	XARXA	AMB	EL	RODET	DE	LLANA.		(Grup	3	–	11:30	h.)	

En	 gran	 grup	 se	 recordarà	 el	 que	 significa	 desfermar	 situacions	
tenses	o	complicades	que	ens	podem	trobar	en	el	dia	a	dia.	

El	 joc	 consisteix	 en	 formar	 una	 xarxa	 amb	 el	 rodet	 de	 llana	 i	
quan	es	llança	a	un	company	s’ha	d’expressar:	

� Un	 valor	 que	 ajudi	 a	 desfermar.	 (amor,	 paciència,	 alegria,	
etc.)	
� O	un	missatge	positiu.	(me	preocuparé	per	tu,	et	faré	feliç,	

t’ajudaré	si	tens	un	problema,	etc.	

Material:	

� Un	rodet	de	llana	gros.	
	
	
	

	



TALLER	JOCS	DE	PAPER	

Aquesta activitat se farà en grups petits. 

v Material: Fulls de colors.  

PAPELLONES	DE	PAPER	

	

	

	

	

	

	

	



COMECOCOS	

   

	

AVIONS	DE	PAPER	

	 	

 

 

	



VAIXELL	DE	PAPER	

	

	



TALLER	AMBIENTACIÓ	NATURAL	I	SEMBRAR	LLAVORS	

	

	

EXPLICAR LES 4R 

Tenir cura del medi ambient és una responsabilitat de tots. Podem aconseguir-ho si ens 
involucrem i practiquem la regla de les 4R: 

• Reduir: consisteix a disminuir la quantitat de brossa que generem i es pot fer si en 
comprar som una mica més responsables i optam pels productes a granel en comptes 
d'envasats. 

• Reutilitzar: suposa allargar la vida útil dels objectes i contribueix a reduir l'ús de 
matèries primeres. Els pots de cafè o eko un cop rentats, poden convertir-se en el recipient 
perfecte per guardar els llegums. 

• Reciclar: implica que comencem a usar bé els contenidors que hi ha a les nostres 
ciutats. Cada residu ha d'anar al contenidor corresponent perquè si no ho fem, estem 
impedint un correcte reciclatge dels mateixos. Recorda que en el gris van els residus 
orgànics, en el verd els vidres, al groc els brics i llaunes, i en el blau el paper i el cartró. 

• Recuperar: és un gest que va una mica unit al de reutilitzar i ens permet transformar 
amb una mica d'imaginació i ganes, un objecte. En comptes de comprar una caixa per a la 
costura podem usar les típiques llaunes de galetes daneses per guardar els fils i botons. 

Tingues en compte que un gran percentatge de la brossa domèstica que estem generant és 
reciclable. Però també podem reutilitzar o recuperar objectes que tenim a casa i que 
pensem que ja no ens serveixen. Donar-los una segona oportunitat i buscar-los una altra 
ocupació és més senzill del que et penses. Vols veure com aprofitar els envasos de iogurt 
per fer créixer un petit hort urbà? 

 
 
 
 



Aquesta activitat se farà en grups petis excepte l’explicació de les 4R que serà en grup gros. 

v Materials: 

• Envasos de iogurt usats i nets.  

• Cotó. 

• Aigua. 

• Llegums (llenties, mongetes blanques o cigrons) Se poden introduir diverses en el mateix 
recipient sense problema. 

 

 

v Decoració tassó de iogurt: 

• Primer decorarem el tassó de iogurt amb paper de colors i ferrament o bé amb temperes, 
dibuixos amb retoladors, ect...posant-hi imaginació. 

 

v Passos a seguir per plantar: 

1. Humitejarem bé amb aigua un trosset de cotó. 

2. Amb cura col·locarem al seu interior una de les llegums. 

3. Introdueix a l'envàs de iogurt. 

4. Un cop hagem fet aquesta operació amb tots els llegums, no tenim més que col·locar 
l'envàs en una zona on rebi molta llum però no de forma directa. 

5. En uns dies veurem com comencen a brollar les plantetes. 

6. Per trasplantar-les a un test s’haurà d'esperar un temps fins que tinguin arrels suficients. 
Mentrestant, també podem anar omplint a poc a poc l'envàs de iogurt amb terra per 
afavorir el seu desenvolupament fins que arribi el moment. 
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