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Introducció
Entreculturas és una organització no governamental promoguda per la Companyia de Jesús, que defén l'accés a l'educació dels més desfavorits com a mitjà de canvi social, justícia i diàleg entre cultures.
Des de fa anys apostem per la promoció social dels exclosos del món. En Entreculturas estem convençuts de la necessitat
d’educar també ací en els nostres països del Nord per a la comprensió d'un món interdependent.
La Guia Didàctica “Les aventures de Kalz i Ti 2” forma part d'Igual-És? Campanya educativa per la inclusió i l'equitat,
orientada a comprendre l'origen dels desavantatges que impedixen la igualtat d'oportunitats, especialment en l'àmbit
de l'educació, així com la necessitat compensar-les per a transformar les realitats d'exclusió.
En els nivells d'infantil i primària promou el desenvolupament de valors que contribuïxen a crear una societat més justa
i solidària.

Perquè no és igual.
Volem un món més just per a tots i totes!
Si desitges més informació sobre la Campanya Igual–És? Escriu-nos!
Entreculturas-Fe y Alegría. Departament d'Educació per al Desenvolupament.
Pablo Aranda 3, Madrid 28006
e-mail: entreculturas@entreculturas.org
Pàgina web: www.entreculturas.org

descripció
“Les aventures de Kalz i Ti 2” és una proposta de treball per al segon cicle d'educació infantil i el primer cicle d'educació primària, conté sis breus històries que
s'arrepleguen en el DVD “Les aventures de “Kalz i Ti”. La lectura dels diàlegs i les
activitats promouen el desenvolupament de valors solidaris i poden realitzar-se tant
en l'aula com en altres contextos educatius: família, biblioteques, espais d'oci i
temps lliure, etc.
En “Les aventures de Kalz i Ti 2” s'han recopilat els diàlegs mantinguts pels personatges que en cada capítol resolen les situacions gràcies al suport del grup, a les
reflexions que fan sobre les seues accions i a la suma d'esforços per aconseguir una
meta comuna.
Els diàlegs poden llegir-se individualment o en grup, representant els personatges,
etc.; en tot cas, seran de gran ajuda per a assegurar el procés de lectoescritura.
Es proposen dos activitats per cada capítol, algunes són variacions de jocs tradicionals;
en molts casos els xiquets i xiquetes les coneixeran i podran aportar els seus coneixements previs; atenent a la diversitat, un mateix joc pot ser conegut per diferents
noms i serà divertit descobrir-los entre tots.
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Kalz i Ti són dos calcetins que junt
amb els seus amics i amigues,
Poli, Mitja, Co i To, protagonitzen
sis històries en què resolen diferents situacions ambientades en
escenaris pròxims als xiquets i
xiquetes, les quals motivaran el
diàleg i la participació en activitats.

els valors en les
aventures de Kalz i Ti 2
Cooperació

Ajudem Poli

Els calcetins utilitzen el seu enginy per a resoldre un problema i ajudar un amic que es troba
atrapat en un arbre.

Responsabilitat

Ti és responsable

Ti es dóna compte que els gustos o jocs dels altres no són iguals als seus, i que junt amb els
seus amics pot aprendre nous i divertits jocs.

Sinceritat

El millor és dir la veritat

Poli pensa que ha desordenat les peces del trencaclosques que feien els seus amics, així que
les ordena i es fa el despistat, finalment descobrix que sempre és millor dir la veritat.

Participació

Buscant To

Quan un dels calcetins es troba en un compromís, els altres no dubten a ajudar-lo.
Co aconseguix trobar el seu germà To gràcies a la participació dels seus amics i amigues.

Solidaritat

On està el baló?

Si mirem amb atenció podem donar-nos compte del que passa al nostre voltant, açò és el
que pensa Ti quan descobrix la manera d'ajudar Poli, clar que compta amb els seus amics i
amigues per a aconseguir-ho.

Pau

Voleu jugar amb mi?

Per a resoldre els conflictes cal dialogar, perquè de vegades la imaginació pot donar pas a
malentesos com els succeïx a Poli i Kalz, mentre Mitja intenta trobar els seus amics per a
compartir amb ells el baló.
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Cooperació:
Ajudem

Poli

Al parc. És un dia de molt de vent. Poli juga a esperar una ràfega d'aire i deixar que impulse la seua
carrera. Poli s'unfla i corre ràpid. Cau uns metres més enllà. Ti i Kalz s'acosten.

Kalz: Hola, Poli.
Ti: Hola Poli. Que estas fent?
Poli: Hola, Kalz!, hola, Ti! Oh!, a o és molt divertit, heu de provar-ho.
Primer bufa una brisa que t'al a del sol, hop! I quan bufa forta t'unfles
i, a volar!
Kalz: Oh! No sé. Pareix un poc perillós. I si et caus dins d'un toll?, o
t'enganxes en una branca?, i si el vent bufa massa fort?
Poli: Oh!, tranquil. Tinc tot controlat, sóc el millor corredor del parc.
Ti: Jo també vull provar.
Poli: Clar que sí, Ti. Posa't ací i fem una carrera.
Ti: Kalz, prova tu també.
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Kalz: Oh! No, no, no, no, no, no. Pareix molt perillós.
Poli: Doncs, no res, correm només nosaltres dos. Tranquil.la, Ti, que jo estic
amb tu.
Ti i Poli es disposen a córrer. Esperen la rafega de vent bona. Kalz mira expectant els seus amics.
Poli: Ara, Ti!, anem!
La rafega de vent és massa fort, Ti aterra diversos metres més enlla.
Ti: Que passada, Poli, és genial!
Ti busca el seu amic, pero no el veu.
Ti: Kalz! No has vist Poli? No el veig.
Kalz: Crec que esta darrere d'aquelles branques, jo tampoc el veig.
Kalz i Ti: Poli!, Poli!, Poli!, Poli!
Poli: Estic ací!, socors!, ai, ai!, estic ací!, socors!, ai, ajudeu-me!, esta branca
m'esta destrossant els rombes!, ajudeu-me a baixar!
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Cooperació:
Kalz i Ti descobrixen Poli: esta enganxat en la branca d'un arbre.
Ti: No et preocupes Poli, nosaltres t'ajudem.
Kalz: Pero tu i jo sols no podem. Hem de pensar alguna cosa. Tenim que
pensar un pla rapid. Rapid, rapid, oh, oh... Mira, allí estan Co, To i Mitja.
Kalz i Ti: Co!, To!, Mitja!, veniu!
Ti: Poli s'ha enganxat en un arbre, podeu ajudar-nos?
To i Mitja deixen de jugar i s'acosten fins a l'arbre. Tots es posen a botar
just davall Poli, intentant arribar-hi. Criden i parlen al mateix temps.
Poli: Ah!, ai!, podeu ajudar-me a baixar?
To: Uf, com haura arribat fins allí? Esta altíssim.
Ti: Poli, no et preocupes que de seguida t'abaixem.
Mitja: Rapid, que ho estara passant fatal.
Kalz: Un moment... El millor sera que fem una torre entre tots.
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Ti: Que bona idea!
Mitja: Oh! Sí, em posaré la primera.
Co: Oh!, i jo després.
To: No, no, no, no, després jo.
Kalz: Jo sóc el cinc.
Mitja: Sera millor que em pose jo.
Poli: Bé, ja val, per favor, que a o dol molt, i a més ací hi ha un pardal que
m'esta mirant molt rar. Ai, doneu-vos pressa, ajudeu-me!
Mitja es puja la primera i en la part alta del tot, Kalz.
Ti: Vés en compte, Kalz, pots caure.
Poli: Som-hi!
Kalz puja fins a dalt i desenganxa amb cura Poli.
Poli: Moltes gracies. Gracies a tots. Que bé que estaveu ací per a ajudar!
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Cooperació:

Co ens ensenya el parc.

Juguem en el parc.

1. Objectius.
• Identificar algunes activitats en què és necessària l'ajuda d'altres persones.

Cada participant amaga una mà darrere de l'esquena i a la de tres trau un
dels moviments establits:

• Afavorir el desenvolupament d'actituds d'ajuda i cooperació amb altres
xiquets, xiquetes i adults.

Sol: la mà oberta amb els dits estesos, com si foren els rajos del sol.

2. Exercici de l'activitat.

Pluja: la mà amb quatre dit cap avall i el dit gros amagat, com si caiguera la pluja.

S'inicia l'activitat donant un breu passeig per la contornada del centre, si hi ha un parc pròxim o jardí; es demana que presten especial
atenció al que veuen; poden portar una xicoteta màquina de fotos
de cartolina o un marc; se´ls demana que es fixen en el que els agrada perquè després hauran de reproduir les seues fotos en paper.
En l'aula, dialoguen sobre el passeig: què és el que més vos ha agradat?, heu vist moltes flors?, hi ha parcs prop de les vostres cases?,
aneu sovint a jugar al parc?, a què jugueu en el parc?, a què jugava
Poli en el parc?...
Realitzen la fitxa de treball núm. 1 (pàgina 9).

Llavor: el puny.
La combinació guanyadora és llavor-sol-pluja, d'esta manera la llavor té al
mateix temps sol i pluja; llavors, per a celebrar l'èxit de la collita, el dit índex
sorgix de sobte com si fóra la tija.
Seminario de Educación para la Paz. Manos cooperativas. P. 106.

Debatre amb els participants per què no creixeria la llavor si només rebera
sol o pluja o si no rebera cap de les dos coses. Així com la llavor necessita
llum (del sol) i aigua (de la pluja o del reg), identifiquen situacions en què
l'ajuda o la presència dels altres és necessària.

3. Joc: Sol, pluja i llavor

4. Material per a fotocopiar:

Este és un joc per a tres jugadors on tots cooperen per a permetre créixer
una llavor.

Fitxa núm. 1: Què és el que veig en el parc?. Pàgina 9.
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Fitxa 1

Que és el que veig en el parc?.

Dibuixa o enganxa

les coses que va veure Co i les que tu has vist durant el passeig.
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Responsabilitat:

Ti

és responsable

Kalz està en la cambra de jugar, fent unes construccions. Ti passa per ahí.
Ti: Hola, Kalz!
Kalz: Hola, Ti!
Ti: Que hi fas?
Kalz: Estic construint un castell.
Ti: Que estas fent que?
Kalz: Espera, espera... he d'acabar este pont i no puc parlar. Vaja!
Ti: No t'entenc res, millor espere que pugues parlar.
Kalz: Aixo! Et deia que estic construint un castell, un castell enorme!
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Amb les seues torres i els seus merlets... Oh, ací posaré un pont llevadís i, ací
una porta perque entren -chu-cu, chu-cu...- els cavalls a galop... Oh, sí, sí...
Ti: Veges tu!
Kalz: Doncs a mi m'agrada. Em pareix preciós.
Ti: Mmm... Jo preferisc jugar a agarrar. Jugues?
Kalz: No, no, no. Vull acabar el castell, que m'esta quedant molt, molt bonic.
Ti: Doncs jo em vaig a jugar a agarrar.
Kalz seguix amb la construcció mentre Ti se'n va. De sobte, Ti torna, pero
esta vegada amb un xicotet llen ol blanc sobre el cap. Com no veu res, es
gira d'un costat a un altre sense saber on dirigir-se.
Ti: Uuuuuh, a este castell li falta... Un fantasma! Uuuuh!
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Responsabilitat:
Kalz: Ja sé que eres tu, Ti. Vés en compte, a veure si tiraras el meu castell.
Ti camina per l habitació a cegues, amb el llen ol en el cap.
Ti: Tu sí que has de parar atenció perque has despertat el fantasma.
Comen a la persecució al voltant del castell.
Kalz: Vés en compte, Ti, tiraras el meu castell.
Ti: Voldras dir el meu castell!, uuuh!
En un gir, Ti xoca contra el castell i el destrossa. Es lleva el llen ol del
cap i veu el que ha fet.
Kalz: Pero, pero...
Ti: Perdona, Kalz.
Kalz: Et vaig avisar, Ti, et vaig dir que tingueres atenció.
Ti: Ai, Kalz, ho sent, ho sent... Amb el que t'havia costat fer-lo.
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Kalz: Mira que t'havia avisat. Mmmm... Bueno, pero no importa, tu l has tirat,
tu m'ajudaras a reconstruir-lo. Que et pareix?
Ti: Tens raó. Construirem un altre, junts.
Kalz: Ja veuras com ens queda més bonic que abans.
Ambdós construixen un nou castell. Estan contents amb el treball que han fet.
Ti: Que et pareix, Kalz? No esta malament, eh? Mmmm, val que te l he tirat,
pero mira que bé ens ha quedat al final...
Ti: Oh, oh! Kalz? Pero Kalz... Kalz?
De colp, espantant Ti, Kalz entra en l'habitació, cobert per un llen ol blanc.
Kalz: Aaaaaargh! Uuuh! A Kalz me l he menjat! Jo sóc el fantasma d'este castell.
Els dos riuen i corren al voltant del castell.
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Responsabilitat:

Kalz ens ensenya un nou joc.

1. Objectius.
• Assumir responsabilitats i complir-les.

Reflexionar que és important el compliment d'elles i la participació
de totes les persones. Setmanalment, poden rotar les responsabilitats dins de l'aula. Poden exercitar la lectura llegint el text del capítol “Ti és responsable”.

• Participar activament en un joc no competitiu.

3. Joc: Kalz diu...

2. Exercici de l'activitat.
S'inicia l'activitat amb els participants assentats en cercle, en orde
van eixint al centre i representen, per mitjà de gestos, alguna responsabilitat que realitzen en l'aula o en casa; si tenen dificultat per a
identificar-les, se'ls pot dir a cap l'orella perquè la representen (regar
les plantes, pujar/abaixar les persianes,guardar els joguets, esborrar
la pissarra, repartir els materials, reciclar el paper, etc.). Els altres participants han d'endevinar la responsabilitat i dir si són ells o altres
persones els que les realitzen. Una vegada identificades, trien una o
diverses, utilitzen la fitxa de treball núm. 2 per a identificar la responsabilitat incloent les tasques que han de realitzar i registren el
compliment de les seues responsabilitats diàriament:
Nom:
La meua responsabilitat Què faig?
Repartir i ordenar
els materials
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Repartir als meus
companys i companyes
el material.
Al final del dia arreplegar-los I ordenar-los.

dimarts dilluns dimecres dijous divendres

Este és una variació del joc “Simó diu”encara que esta vegada les indicacions
servixen perquè els participants realitzen activitats junts. Prèviament hem
de comentar que també som responsables quan participem en un joc i
complim les normes.
Formats en cercle realitzen les accions que comencen amb la frase “Kalz
diu”, com ara: “Kalz diu formem un tren”, “Kalz diu botem en un peu”, “Kalz
diu abracem la persona de la dreta”, “Kalz diu donem tres bots”, “Kalz diu
donem un colp”,“Kalz diu prenguem-nos de les mans”,“Kalz diu fem un salt
amb els peus junts”, etc. Es poden intercalar algunes indicacions que no
comencen amb la frase “Kalz diu”, perquè els participants les diferencien i
presten atenció. Per torns, tots tindran oportunitat de donar indicacions a
la resta del grup.
Una variant és anar acumulant els moviments de tal manera que cada
vegada siga més complex: “Kalz diu formem un tren, botem en un peu,
abracem la persona de la dreta, donem tres bots, donem un colp, prenguem-nos de les mans, fem un salt amb els peus junts...”

4. Material per a fotocopiar:
Fitxa núm. 2: Sóc responsable. Pàgina 15.

Fitxa 2

Sóc responsable.

Escriu quina és la teua responsabilitat i

el que has de fer, després pinta un quadret o enganxa un
adhesiu per cada dia que la realitzes.

El meu nom:
La meua responsabilitat és:

Que faig?

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Sinceritat:

El millor és dir la

veritat

Kalz i Ti estan fent un trencaclosques.

Kalz: Armarem el trencaclosques de seguida, anem alla! A veure, a veure,
esta per ací, esta no...
Esta pe a no m'encaixa en cap part, no hi ha manera...
Ti: A veure si així encaixa...
Kalz: Provaré ací.
Ti: Este trencaclosques és molt, pero que molt bonic, pero no hi ha manera
d'acabar-lo.
Kalz: No et rendisques, ja quasi el tenim. A veure esta...
Ti: Crec que el millor és demanar ajuda. Algú ens tirara una ma, no?
Kalz: Sí. Si no, no anem a armar-lo mai.
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Ixen a la recerca d'ajuda deixant el puzle a mig fer. Arriba Poli. Ve caminant d'esquena, perque arrossega un trenet amb la boca.
Poli: Hola, Kalz!, hola, Ti!, mireu quin tren més bonic he trobat.
Colpeja el puzle i el tomba, solta el que tenia en la boca, es gira i veu la
trencadissa.
Poli: Oh, pero... He trencat el puzle que estaven fent Kalz i Ti. Uh, quan s'assabenten es van a enfadar... Ai, com era?
En poc de temps aconseguix acabar-lo perfectament.
Kalz i Ti tornen distrets, parlant entre ells.
Kalz: Mira, allí esta Poli. Hola Poli!
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Sinceritat:

Poli: Hola.
Ti s'acosta fins al trencaclosques acabat.
Ti: Oh, Poli, saps qui ha fet a o?
Poli: Ah!, ni idea, estava així quan he arribat, jo no he tingut res a veure.
Kalz: No has vist res? Si hem estat fora només una estoneta.
Ti: No l hauras fet tu, i t'estas fent l'interessant?
Poli: No, no, no. Segur. Jo no he sigut, i no he vist res.
Kalz: Val, et creiem. Pero és una llastima. És que era un trencaclosques molt
difícil.
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Ti: Portavem tota la vesprada intentant fer-lo.
Kalz: I ara no tenim ni idea de qui l ha acabat.
Ti: L única cosa que sabem és que se li donen molt bé els trencaclosques.
Kalz: Per descomptat! Tant de bo sabera qui ho ha fet, per a felicitar-lo.
Kalz i Ti ixen de l'habitació preguntant-se com haura aconseguit acabar el
trencaclosques el personatge misteriós.
Poli es queda tot sol enfront del puzle i abaixa el cap.
Poli: Oh!, quina favada no dir la veritat, no?
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Sinceritat:

Descobrim paraules amb Poli.

1. Objectius.
• Exercitar-se en l'autoavaluació de les seues accions.
• Potenciar la sinceritat i l'acostament mutu.

Han de reflexionar que és important dir la veritat i que quan ens equivoquem, sempre tenim l'oportunitat de fer les coses bé.
Poden exercitar la lectura llegint el text del capítol “El millor és dir la
veritat”.

2. Exercici de l'activitat.
Esta activitat pot realitzar-se a manera d'avaluació després d’una
activitat grupal o per a identificar aquelles situacions en les quals el
grup ha de millorar amb la participació de tots. S'inicia amb els participants assentats en cercle, a continuació es mostren dos làmines:
una tindrà una careta somrient, representant les activitats ben realitzades, i l'altra tindrà una cara pensativa, que indicarà que hi ha
coses que encara es poden millorar.

alegre

pensativa

Per torns els participants identificaran aquelles situacions asociades
amb cada una de les caretes.També es poden plantejar situacions perquè els participants les valoren i assignen una careta: “una xiqueta o
un xiquet està sol en el pati”, “els materials estan desordenats”, “una
persona espenta una altra i es cau”,“un xiquet o xiqueta utilitza paper
reciclat per a dibuixar”, “una persona abraça una altra”... Si hi ha
xiquets o xiquetes que no juguen amb tots o que no compartixen els
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materials, s’ha d’intentar que entre tots proposen alternatives perquè puguen sentir-se bé, sense culpabilitzar; cal estar atents a reconéixer els canvis i donar oportunitats.

3. Joc: La paraula secreta de Poli
Este és un joc que requerix preparació, cal seleccionar imatges de plantes,
animals o objectes que coneguen els xiquets i xiquetes, poden ser xicotetes o grans, i ha d'haver-hi tantes imatges com a participants.
Les imatges s'apeguen sobre cartolina, formant targetes de la mateixa grandària i color.
Es col·loquen les imatges en una caixa, a l'atzar es trau una i s’ensenya a tot
el grup excepte a una persona; al mostrar-la s'ha de dir “esta és la paraula
secreta de Poli”. L'objectiu del joc és aconseguir que el/la concursant endevine de què es tracta, la resta de participants anirà donant pistes, però no
podrà dir de què es tracta: “és roig”,“és redó”, “té llavors xicotetes”, , etc. Per
torns, tots els participants tindran l'oportunitat d'endevinar les paraules
secretes.
En la fitxa de treball núm. 3 escriuran les pistes i dibuixaran la paraula
secreta.

4. Material per a fotocopiar:
Fitxa núm. 3: La paraula secreta de Poli. Pàgina 21.

Fitxa 3

La paraula secreta de Poli.

Dibuixa i escriu algunes

pistes que et van ajudar a descobrir la paraula secreta de Poli.

Pista 2:

Pista 1:

La paraula
secreta és...

Pista 3:

Pista 4:
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Participació:
Buscant

To

Kalz i Ti passegen pel carrer.

Kalz: M'encanta passejar pel barri els diumenges.
Ti: Doncs jo m'avorrisc. Mai passa gens emocionant.
Kalz: Va, Ti, anima't.
Ti: Tant de bo passara quelcom. Has sentit aixo, Kalz?
Kalz: Que passa?
Ti: Pareix que algú esta plorant.
Co: Buuahh, buuuah... Snif.
Kalz: Oh!, és Co. Que estara passant?
Kalz mira cap a la finestra que té just damunt.
Kalz: Que et passa, Co?
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Co: Snif. És terrible. Porte tot el dia buscant el meu germa To i no el trobe.
Ja no sé on buscar! Podeu ajudar-me?
Ti: Clar que sí, Co!
Ti comen a a pujar cap a la finestra, pero Kalz li tira per darrere.
Kalz: No, Ti, és molt perillós entrar en una casa desconeguda. I si ens confonen amb un muntó de roba bruta?
Ti: Kalz, hem d'ajudar Co. Afanya t.
Kalz: Bé, si és per ajudar una amiga, val. A veure...
Kalz i Ti s'aguaiten a la finestra i veuen sorpresos el dormitori desordenat.
Kalz: Eh! Pero, que ha passat ací? Quin desorde!
El sol esta ple de roba bruta i restes de menjar. Hi ha peces d'un joc de construcció i ninos escampats ací i alla.
Ti: Cal reunir els altres.
Prompte tots els seus amics i amigues estan allí, llestos per a ajudar Co.
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Participació:
Kalz: Esta clar el pla? Jo miraré davall d'aquella butaca.
Ti: Jo entre les peces de construcció.
Poli: Jo miraré al fons de l'habitació.
Mitja: Jo revisaré tots els calaixos.
Poli: Com el reconeixerem?
Co: Oh!, és igualet que jo.
Kalz: No hi ha temps que perdre. La família torna dins de mitja hora.
Tots els calcetins busquen To per l'habitació.
Poli: Res.
Co: Res.
To: Socors, estic ací!
Ti: Heu sentit aixo?
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Tots els calcetins neguen amb el cap i s'estiren per a sentir millor.
Ti: És per allí.
S'acosta corrent fins unes sabatilles d'esport.
Ti: Per fi el trobem! Ajudeu-me, tots junts!
Kalz: Sí, sí, anem alla.
To: Hola!
Mitja: Ho aconseguim!
Co: Ho aconseguim!
To: Per fi. Moltes gracies, amics!
Co: Buah... Et va a fer falta un bon llavat.
Kalz: És veritat.
Tots: Ja, ja...
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Participació:

To ens conta la seua aventura.

1. Objectius.

3. Joc: To ens conta la seua aventura

• Valorar el treball conjunt.

Explicar que To és un calcetí aventurer i coneix molts llocs i té molts amics
i amigues per on va. El joc consistix a inventar les coses que existixen en
cada lloc per on passa To.

• Participar en la creació d'una història grupal.

2. Exercici de l'activitat.
S'inicia l'activitat després d'haver vist el capítol “Buscant To”.
L'objectiu és inventar una història explicant per què To estava dormint dins d'una sabatilla i no en el seu llit. Poden exercitar la lectura
llegint el text del capítol i dramatitzant-lo.
Tots els participants han d'aportar una part de la història. Assentats
en cercle, escolten el començament de la història: “Co estava molt
preocupada perquè no trobava To; el que no sabia Co és que el seu
germà To s'havia alçat molt prompte perquè havia sentit el timbre...”
Per torns continuen la història, si tenen dificultat se'ls pot ajudar formulant preguntes qui estava cridant al timbre?, per què anava tan
prompte?, etc. Es reprén la història per a acabar-la “...quan To va sentir son, va decidir tornar a la cambra i com estava mig dormit, es va
ficar en una sabatilla bruta pensant que era el seu llitet; quan va despertar pels crits dels seus amics, va pensar que tot havia sigut un
son”.
Dialogar sobre la història, si els ha agradat, si tots han participat,
etc.
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“Una vegada vaig arribar a un lloc cridat Bilimbidó, on totes les coses acabaven en “ó”, així que tots menjaven... jugaven a... molts viatjaven en...
usaven... vivien en...”
Si no hi ha paraules conegudes poden inventar-les o adaptar-les de les
que coneixen, per exemple “tots menjaven torró, meló, salsitxó, macarró,
garrofó, marrinxó..., però també
taronjó, espaguetó, brulló, etc.
Continuen la història d'este lloc.
Seguixen jugant, proposant nous
llocs, accions i terminacions de
paraules. Poden fer les mímiques de
les accions segons transcorre cada
història.

4. Material per a fotocopiar:
Fitxa núm. 4: To ens conta la seua
aventura. Pàgina 27.

Fitxa 4

To ens conta la seua aventura.
Escriu i dibuixa una de les aventures de To.

un dia To va arribar
a un lloc anomenat

viatjaven en

allí tots menjaven

vestien

I els xiquets i les
xiquetes jugaven amb
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Solidaritat:

On està el

baló?

Kalz està en l’habitació de jugar. Kalz pareix estar buscant quelcom entre les coses, Mitja i Ti entren
en l'habitació.
Kalz: On estara?
Ti: Hola, Kalz!.
Mitja: Hola, Kalz!
Kalz: Hola, Mitja!, hola, Ti!.
Ti: Vols jugar a futbol amb nosaltres?
Kalz: Oh, sí, pero és que no trobe el baló, porte una bona estona buscant-lo.
Mitja: A veure si esta per ací...
Ti: A mi em pareix haver-lo vist per eixe racó.
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Kalz: Ja he mirat ací, porte tot el matí buscant i no hi ha manera.
Els tres busquen per lHhabitació, en silenci. De sobte, se sent una veu a la
llunyania.
Poli: Mmmmm!
Ti: Heu sentit aixo?
Kalz: Sona com si algú volguera dir-nos alguna cosa, pero amb una pin a en la
boca.
Poli: Mmmm!
Mitja: Eh, mireu! És Poli, esta penjat de l'estenedor! Veuré que vol.
Kalz: Val, nosaltres continuem buscant el baló... On estara?
Poli esta penjat d'un estenedor que hi ha en l'altre extrem de l habitació. Els
intenta parlar, pero la pin a li tanca la boca i només se sent un murmuri.
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Solidaritat:
Mitja: Que et passa, Poli?
Poli: Mmmm.
Mitja: No t'entenc res. Supose que vols que t'abaixe. Espera, a veure si puc...
Mitja intenta bolcar l'estenedor, pero no pot, pesa massa.
Kalz: A veure, Mitja!, ens ajudes a buscar el baló o que?
Mitja: Ho sent, em criden per a buscar el baló, he d'anar-me'n.
Poli: MMMMM!
Mitja: Oh!, ho sent.
Mitja torna amb Kalz i Ti a buscar el baló.
Kalz: On s'haura ficat el baló?
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Poli: Mmmmm!
Kalz: Amb este tio cridant tota l'estona, no trobarem el baló mai... Oh, jo
vaig... Mmmm.
Kalz s'acosta fins a Poli.
Kalz: Que passa ara, Poli?
Poli: Mmmm!
Kalz: No t'entenc res. Supose que vols que t'abaixe. Espera, a veure...
Kalz intenta bolcar l'estenedor, pero no pot, pesa massa.
Mitja: Kalz, ni ho intentes, pesa massa. Ens ajudes a buscar el baló o que?
Kalz: Ho sent, m'estan cridant. Fins després.
Kalz torna amb Ti i Mitja. Continuen buscant, pero de nou se sent la veu de
Poli a la llunyania.
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Solidaritat:
Poli: Mmmmm!
Ti: Veuré que vol Poli.
Ti: Que et passa, Poli?
Poli: Mmmm!
Ti: Oh!, supose que vols que t'abaixem, pero és que estem molt ocupats
buscant el baló...
Poli: Mmmmm!
Ti: Mitja, Kalz, veniu un moment! A veure si entre els tres podem baixar Poli.
De pressa, doneu-vos pressa!
Kalz i Mitja abandonen la busca, ixen cap a l'estenedor i es posen al costat
de Ti.
Ti: Intentarem tombar l'estenedor entre els tres.
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Els tres junts comencen a espentar l'estenedor, que es balanceja lleugerament i,
finalment, cau. Kalz, Mitja i Ti s'acosten a Poli.
Poli: Gracies, gracies. Quin alleugeriment!
Vos intentava dir que sé on esta el baló! Ho veia des del principi, des d alla
dalt, pero amb la pin a esta, no hi havia manera de dir-vos res.
Kalz: Estavem tan preocupats amb aixo del baló que no t'hem fet ni cas.
Poli: Doncs ja veieu, si m'haguéreu ajudat abans, vos podria haver dit que
esta allí, allí darrere del carret!
Els altres tres calcetins es giren immediatament cap on Poli els indica.
Sense pensar-ho un moment, se'n van corrent cap enlla, deixant Poli sol de
nou. Poli es queda un segon pensatiu i després ix corrent després d'ells.
Kalz: Que bé!
Poli: Eh, espereu-me! Que jo també vull jugar!
Kalz i Ti: 33

Solidaritat:

Ti ens ensenya un truc.

1. Objectius.
• Afavorir el desenvolupament de l'empatia.

Finalment avaluen l'activitat: Ha sigut fàcil posar-se d'acord?, hem
demanat ajuda?, hem ajudat els altres?, quin és el truc de Ti per a
estar atents a les necessitats dels altres?...

• Prestar atenció a les necessitats dels altres i ajudar-los.

2. Exercici de l'activitat.
S'inicia l'activitat després d'haver vist el capítol “On està el baló?“
Assentats en cercle, dialoguen sobre l'actitud de Ti, destaquen
l'atenció que presta a Poli encara que estava buscant el baló.
Reben la fitxa de treball núm. 5 en ella han de completar la frase
“Si algú em demana ajuda, jo....”, després dibuixen el contorn de les
seues dos mans (poden demanar ajuda a altres persones).
Escriuen el seu nom davall de cada mà i busquen entre els seus companys i companyes altres mans per a formar noves parelles, de tal
manera que la mà dreta siga d'un i l'esquerra d'un altre.Deuran
posar-se d'acord per a pintar-les i apegar-les en un foli.
Una vegada formades totes les parelles, per torns, conten a qui li van
donar la seua mà dreta i a qui la seua mà esquerra, al mateix temps
que prenen de les mans els seus companys o companyes; a l'acabar
tots els participants estaran entrellaçats.
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3. Joc: El truc de Ti
Este joc és preferible fer-lo en el pati; també es pot jugar amb un globus
en un espai tancat.
De peu formant un cercle tiren el baló a l'aire per torns, mentre diuen una
situació en què poden ajudar altres persones o en la que altres persones
els ajuden (a fer els deures, portar-nos al col·legi, tornar-nos del col·legi,
buscar els llibres en la biblioteca, etc.). Si juguen amb un globus intenten
donar-li un colp evitant que toque el sòl.
Intenten descobrir el truc de Ti, és a dir, repetixen el joc dient les actituds
que ens ajuden a descobrir les necessitats dels altres (si ens demanen
ajuda, si veiem que estan cansats/des, si els notem tristos, si estem atents,
si escoltem els altres, etc.) “Si algú està trist, jo...”, “si algú em demana
ajuda, jo...”,“si algú ha faltat a classe, jo...”,“si algú es posa malalt, jo...”

4. Material per a fotocopiar:
Fitxa núm. 5: Un truc per a compartir i ajudar. Pàgina 35.

Fitxa 5

Un truc per a compartir i ajudar.

Si algú em demana ajuda, jo

- Dibuixa el contorn de les teues mans i escriu el teu nom. Retalla i intercanvia-les amb els teus companys i companyes. Busca entre ells una ma dreta i una esquerra.

✃

Ma esquerra
Nom:

Ma dreta
Nom:

Pau:

Voleu jugar

amb mi?
Kalz i Poli passegen pel parc. Al fons veuen Mitja amb un baló.

Poli: Mireu, ací esta Mitja amb el seu baló.
Els dos s'amaguen darrere d'una tanca.
Kalz: On?
Poli: Ah!, vinga, amaga't ací.
Ti: Hola, Kalz!, hola, Poli!
Poli: Vinga, amaga't!
Ti: Estem jugant a l'amagatall amb Mitja?
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Poli: No, escolteu-me, escolteu-me. Nosaltres volem jugar amb eixe baló que té Mitja,
pero segur que no ens el deixa.
Ti: No sé, Poli, potser sí que vol jugar amb nosaltres. Que fara amb el baló ella
sola? Si no pot passar-se'l a ningú... Veuré que vol.
Poli: Que no, si ens veu agafara el baló i se n'anira a l'altre costat del parc.
Ens quedarem sense jugar, hem de llevar-se'l sense que se n adone. Anem,
seguiu-me. Per este camí arribem abans al baló.
Sense adonar-se, Poli li dóna a Kalz amb una branca.
Kalz: Ui! Tin més atenció.
Poli, Ti i Kalz intenten llevar-li el baló a Mitja.
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Pau:

Poli: Em tire amb la corda en pla Tarza i torne amb la pilota, anem alla.
Poli: Mira, Kalz, allí esta el baló, et vaig dir que era un bon pla.
Poli, Kalz i Ti es reunixen darrere de l'arbust.
Ti: Ja ho hem intentat tot, jo l'única cosa que vull és jugar al baló.
Poli: Un intent més, que ja quasi el tenim.
Ti: Crec que el millor seria anar a parlar amb Mitja, dir-li que volem jugar
amb ella, no?
Poli: No, no, ara que ja quasi ho hem aconseguit. Esta vegada ho aconseguim.
A veure, Kalz, agafa aquella branca que esta allí al costat de l'arbre...
Ti ix de darrere de la tanca i s'acosta a Mitja.
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Poli: Oh!, no, no, no, Ti. Torna ací. Atenció!, et va a veure!, torna ací!
Kalz i Poli es queden darrere de la tanca.
Poli: Oh!, quin desastre!, quin desastre!
Mitja: Hola, Ti! On t'havies ficat? Tinc este baló tan bonic i unes ganes de
jugar un partit... No sabras on estan Kalz i Poli? Segur que a ells els abellix
jugar al baló.
Ti: Perque, perque,... bé, per casualitat veuré si estan per ací. POLI! KALZ! Voleu
jugar al baló?
Els dos s'aguaiten, avergonyits, des de darrere del tronc.
Mitja: Hola! A que estaveu jugant?
Kalz i Poli: Oh!
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Pau:

Mitja ens parla de la Pau.

1. Objectius.

3. Joc: Mitja ens parla de la Pau

• Aprendre a valorar-se i valorar els altres.
• Afavorir el desenvolupament d'hàbits de convivència i amistat.

2. Exercici de l'activitat.
S'inicia l'activitat parlant dels jocs que coneixen i els agrada jugar en
casa, en el pati, en el parc, etc. Preguntem quins poden jugar-se amb
altres persones, on els van aprendre, etc.
Poden descriure breument com es juga. Recordem que l'important
és que tots puguem participar i aprenguem nous jocs uns d'altres.
S’ha de reconéixer que hi ha ocasions en què els jocs no acaben bé i
ens enfadem; dialoguem com ens sentim quan açò succeïx i com
podríem millorar. En xicotets grups, plantegen solucions a les diferents propostes: Algú ha amagat el baló, no respecta les regles del
joc, està actuant bruscament, ha insultat un company o una companya...
Es fa el plenari perquè tots coneguen el treball de cada equip. Cal
reconéixer que és important escoltar i sentir-se escoltat. S’arriba a
comprometre's a buscar solucions als problemes dialogant amb els
altres.

A mi m'agrada molt jugar amb els meus amics
i amigues al baló, però també conec altres jocs...
L'important és que tots coneguem les regles i les
respectem, i que si hi ha algun malentés ho
resolguem parlant.
Proveu a jugar “Tres no en ratlla”; estic segura
que vos divertireu tant com jo...

El “Tres no en ratlla” és el contrari al “Tres en ratlla”, és a dir, que hem d’intentar no posar tres marques iguals en una mateixa fila... Ah!, i el primer
jugador o jugadora sempre comença en el mig. I es van alternant al llarg
del joc, és a dir, una vegada cada un.
Igual que este joc, es poden proposar alternatives a altres jocs competitius
convertint-los en jocs cooperatius.

4. Material per a fotocopiar:
Fitxa núm. 6: Tres no en ratlla. Pàgina 41.
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Fitxa 6

Tres no en ratlla.
Busca un company o companya per a jugar!
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Juguem amb Kalz i Ti.
Una nova aventura. Escriu la teua propia historia de Kalz i Ti.
Títol:
Dibuixa una escena:

Escriu la historia:

✃

Puzle.

Pinta i retalla les peces d'este trencaclosques.

✃
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Altres recursos
En la web:
Com fer un àlbum de records?
http://www.sesameworkshop.org/parents/activity/article.php?contentId=7167&
Óperas com a contes
http://www.cuentameunaopera.com/interior.asp?variable=index_cuentos.htm
Per a divertir-se llegint
http://www.colorincolorado.org/actividades/index.php
Què és origami?
http://www.pilosos.com.co/web/diver/origami/
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No és igual.
Organitza:

Col·labora:

Volem un món més
just per a tots i totes!

