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CIUTADANS DEL MÓN 

 

OBJECTIUS DE L’ESTADA 

Objectius generals: 

• Participar en els tallers i activitats proposades, treballant valors com la 
solidaritat i la convivència amb els companys i companyes. 

• Adquirir noves habilitats i destreses que promoguin el desenvolupament 
integral dels nens i nenes. 

• Aprendre diversos conceptes i valors emprant el joc com a eina metodològica. 
• Potenciar el desenvolupament de la imaginació i la creativitat. 
• Aprendre a conviure i a respectar les normes establertes per part de la casa 

de colònies, els monitors i els tècnics de les activitats. 
 

Objectius específics: 

• Concebre el món com un lloc plural on hi tenen cabuda centenars de 
tradicions i cultures. 

• Situar geogràficament tots els indrets on “viatjarem” durant l’estada. 
• Descobrir tradicions i costums de geografies properes i llunyanes. 
• Fomentar l’interès per allò desconegut. 
• Aprendre a escoltar diverses opinions. 
• Descobrir semblances i diferències entre les cultures que “visitarem”. 
• Escoltar les experiències interculturals dels companys i monitors. 

 

 1r dia 2n dia 3r dia 

Matí 

Presentació del viatge i 
entrega de passaports 

Els Països musulmans 
L’Àsia ens espera 

La gran gimcana 
multicultural 

 Dinar Dinar Dinar 

Tarda 
 

Cap a l’Àfrica 
 

Amèrica llatina, venim! 

Tornada a l’escola 
 Sopar Sopar 

Nit Jocs de nit La gran festa de les cultures 



 

 AULA BGT SERVEIS S.L.     C/ Tortosa 87  08918 Badalona   T: 933 180 338    info@aulabgt.com  www.aulabgt.com  

 

 
CONTINGUTS 

 

Presentació del viatge i entrega de passaports 

Presentació de l’estada, entrega dels passaports personalitzats que necessitarem per 
al nostre viatge i presentació del mapamundi. Tot seguit, introducció de conceptes 
bàsics i jocs al voltant de l’alberg per: 

- Conèixer el grup d’alumnes i facilitar la relació amb tots els monitors. 
- Desenvolupar habilitats físiques així com actitudinals vers els companys. 
- Conèixer les característiques bàsiques del nostre viatge. 
- Motivar els alumnes per participar de totes les activitats que es duran a terme. 
- Conèixer i habituar-nos als espais de l’alberg. 

 

Els països musulmans 

Quantes religions hi ha al món? Quantes en 

coneixem? Sabríem dir quines característiques 

tenen? En l’actualitat es consideren religions 

majoritàries el Cristianisme, el Judaisme i 

l’Islam. Però, què en sabem de cadascuna? 

Per tal d’acostar-nos-hi amb respecte 

iniciarem el nostre viatge amb una dinàmica 

de rols dins el món islàmic. De ben segur que 

descobrirem coses que ni imaginàvem. 

 

Cap a l’Àfrica 

A l’Àfrica subsahariana encara hi perviuen molts grups que 
decoren els seus cossos per a realitzar danses tribals i rituals. 
Després de conèixer algunes d’aquestes tradicions, 
fabricarem les nostres pròpies màscares tribals i durem a 
terme el nostre ritual. 
També descobrirem quins jocs de taula entretenen els 
habitants del continent més calorós del món.  
 

Jocs de nit 

La foscor és una gran aliada del les activitats que es realitzen al marge de la llei. Amb 
l’ajuda de la nostra llanterna i una bona dosi d’estratègia col·lectiva, haurem de 
combatre les amenaces de la màfia que està terroritzant el poble de Canyamars. 
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L’Àsia ens espera  

Avui, com cada dia, és dia de mercat a l’Àsia i nosaltres, com a 
bons mercaders, prepararem tot el gènere que volem portar a 
vendre al gran basar de la ciutat. No hi faltaran les espècies, les 
joies, els tatuatges, els amulets i totes aquelles peces 
d’artesania que vulguem intercanviar. Ah! I el més important 
de tot, haurem d’aprendre a regatejar per aconseguir sempre 
el millor preu! 

 

Amèrica llatina, venim! 
Amèrica llatina és un dels continents més 
acolorits del nostre petit planeta i un paper molt 
important el juguen les vistoses robes que les 
dones de les diferents ètnies que hi habiten 
teixeixen dia rere dia. Cada grup té els seus 
propis colors i avui descobrirem que cadascun 
dels colors utilitzats té un significat propi. 
Mentre decorem el ponxo  que durem aquesta 
nit a la gran festa de les cultures, teixirem, entre 
tots, la manta sagrada de la nostra ètnia.  

Tot seguit coneixerem la concepció festiva de la mort a Mèxic a través d’un joc de 
proves. D’aquesta manera homenatjarem els nostres personatges difunts d’una 
manera joiosa i divertida.  

 
La gran festa de les cultures 

Després de sopar ens vestirem amb les nostres millors gales 
(per exemple, els ponxos que hem creat aquesta tarda) i 
prepararem la sala per a la gran festa de les cultures. Avui 
ballarem al ritme de moltes músiques diferents i recordarem 
totes les estacions del nostre llarg viatge! 

 
Gimcana multicultural 

I per completar la nostra estada, viatjarem de nou a través de diverses proves! 
D’aquesta manera ens acomiadarem dels raconets de món que encara no hem visitat 
i acabarem de segellar tots aquells visats que ens falten per completar el nostre 
passaport de viatger. 
 


