
GUIA: Taller de FEM GARROTXA per infants de 8 a 11 anys

Presentació
FEM GARROTXA, les vostres veus compten!
És un moment històric per la Garrotxa.  Per primera vegada, tota la comarca s’ajunta per parlar dels reptes i les oportunitats que té la

nostra comarca, i per crear juntes i junts el Pla Estratègic de la Garrotxa 2030, per guiar-nos i coordinar-nos durant la propera dècada.

Fem Garrotxa és el nom del procés participatiu per a la creació del PLA ESTRATÈGIC DE LA GARROTXA 2020-2030. Un procés únic que es

proposa conèixer l’opinió, les propostes i els punts de vista de totes les persones de la Garrotxa en relació a 5 eixos, que són: Planeta,

Persones, Prosperitat, Pau i Aliances.

És per això, que us presentem una proposta per recollir les veus de la mainada de 3 a 11 anys a través d’una dinàmica d’una hora, que

podeu veure a continuació. És sols una proposta per tal de facilitar la sessió, però no està tancada. Ens encanten les formes creatives i és

obert a diferents metodologies!

El segon document adjunt “Conte de l’oreneta” per tal que hi hagi una còpia per infant / alumne o una còpia per grup. Per infants de 3 a 7

anys, es pot llegir el conte en veu alta i per 8 a 11 anys, ja poden llegir-lo de forma individual o en grups reduïts de 3 o de 4. L’objectiu és

despertar  l'interès  dels  i  les  més  menudes  per  la  comunitat  i  el  territori,  que  puguin  compartir  les  seves  idees,  somnis  i  propostes!  

Un cop narrat l’inici del conte, proposem que es continuï a través de: 

• Per a 3 a 7 anys, metodologies relacionades amb les arts plàstiques o el dibuix.

• Per 8 a 11 any, una auca o una escriptura (poema, relat, …) o de metodologies relacionades amb les arts plàstiques o el dibuix

Per acabar, us animem a fer arribar el missatge a través de les xarxes socials, per tal de fer-ho visible I així, animar a altres centres educatius
(formals, I no formals, a fer el mateix), I sino, per correu electrònic.
info@femgarrotxa.cat
@femgarrotxa
#garrotxaresilient
www.garrotxaresilient.cat

http://www.garrotxaresilient.cat/


GUIA: Taller de FEM GARROTXA per infants de 8 a 11 anys

Objectius:
• Obrir un espai perquè els infants reflexionin d’una forma divertida sobre el futur de la comarca, despertant el seu interès per la seva 

comunitat i el seu territori
• Escoltar i recollir les veus dels infants, les seves idees, somnis i propostes, dins el Pla Estratègic de la Garrotxa 2020-2030 

Durada: 60 minuts

min ACTIVITAT DESCRIPCIÓ MATERIALS

7 Introducció
1. Donem  la  benvinguda  a  tota  la  classe  i  expliquem  una  mica,  de  què  es  tracta  l’activitat.  Doncs

l’activitat està pensada per recollir les veus de vosaltres, els i les infants de 8 a 11 anys. 

8’

Conte:
L’Oreneta que
va tornar a la

Garrotxa

1. Iniciem narrant el conte de l’oreneta:
2. “ Hi havia una vegada, una oreneta, que cada primavera quan començava a fer bon temps, venia a la 

Garrotxa. Però un dia es va perdre i ja no sabia com tornar. Després de preguntar a animalons i persones 
d'orígens i llocs ben diversos, va tornar a trobar aquest indret ple de muntanyes i volcans. Van passar vint 
anys i la Garrotxa havia canviat. Encara era més maca del que recordava. Però, què havia passat? Ens 
ajudeu a descobrir-ho?” 

• Conte de l’Oreneta,  en A3
una còpia per infant / 
alumne o una còpia per 
grup

25’ 

I, com
continua la

història?

1. A continuació,  es  proposa  que  utilitzant  el  Conte  de  l’Oreneta  que  us  hem  fet  arribar,  de  forma
individual o per grups reduïts de 3 o 4, s’imaginin com continua aquesta història. I que es plasmi a
l’altre cara del llenç, sota la pregunta «Però, què havia passat, com veien la Garrotxa? Com estaven els
boscos i les muntanyes? I els pobles i les ciutats?...» 

2. Proposem que per fer-ho facin ús de metodologies relacionades amb el relat, una auca, un poema, una
cançó, o ve que utilitzin el dibuix, la tècnica del «collage»... i que puguin treballar en petit grup. 

3. Per tal de poder-vos guiar més fàcilment en aquesta dinàmica, podeu consultar el llenç que trobareu a
l’apartat «tallers per joves», El llenç us pot servir de mapa per orientar-vos millor, com a educadors,
educadores,  doncs és un mapa que ajuda a veure, quins són els àmbits que es treballen en el Fem
Garrotxa. 

• Conte de l’Oreneta en A3
• Material necessaris com 

colors, llapis, bolígrafs...  
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10’ Buidatge

1. Ja per anar tancant, us convidem a fer un cercle amb totes, tots els participants i que es posi en comú
el que està sortint breument. En aquest espai us convidem a fer un cercle de paraula, o ve, un mapa a
la pissarra i omplir-lo amb post-it’s, o la eina que creieu més adient. 

2. Agraïm que els resultats finals els pogueu buidar a «la Graella de Buidatge» de la informació

• Graella de buidatge de la 
informació 

08’
Xarxes

Socials/
Imatges

1. Per acabar, animem a compartir els missatges dels infants a través de les xarxes socials (en format
vídeo o imatge) o que ens les feu arrbiar per correu a  info@femgarrotxa.cat, amb el compte de xarxes
socials @femgarrotxa o ve, amb el hashtag #garrotxaresilient (passarem a recollir les fitxes omplertes
de les escoles a finals de maig).

• Accés a les xxss
• Conte de l’Oreneta

02’ Tancament

1. Agraïm la participació en aquesta activitat i si volem, podem obrir un cercle i al mig, i plantem una
llavor imaginària. Aquesta és la llavor del futur de la Garrotxa. Es pot convidar a cada participant regar-
la amb una paraula, relacionada amb el futur de la comarca. 

• Imaginació

60 COMENTARIS: Aquesta és una guia per tal de facilitar la sessió, però no és una proposta tancada. Ens encanten les formes creatives i obertes a diferents metodologies! 

mailto:info@femgarrotxa.cat

