
 

  

PROPOSTA NACIONAL 
D’ACTIVITATS EN TEMPS DE 

COVID-19 
 

OBJECTIUS  

Aquest document està orientat a guiar al RFIE i al RF per tal de fer activitats durant la 
pandèmia de COVID-19. L’objectiu d’aquesta proposta és facilitar trobades i activitats 
dinàmiques als grups.  
 
I per això es vol motivar les diferents FEDERACIONS a continuar treballant en la iniciació. 

ACTIVITATS ONLINE  

Aquestes activitats són les que l’ENIE motiva més a realitzar, actualment trobem que hi 
ha una dificultat de comunicació sobretot amb els més joves de la JOC. Els mètodes 
online a vegades desesperen i desmotiven completament, aquí donarem algunes idees 
sobre diverses activitats que ajudarien a fer trobades més dinàmiques. 

Recomanem fer les formacions o treballs més densos en els grups base de RdVO i deixar 
els moments federals i nacionals com a moments més lúdics. Intenteu motivar espais 
d’oci on els xavals o militants es puguin conèixer sense  fer “ el treball de...” . 

-Activitats que recomanem :  

• JOCS ONLINE :  

PEDRA, PAPER I TISORES : Aquest joc consisteix anant jugant a pedra, paper i tisores 
fins que només quedi el guanyador. La idea és separant el grup global en parelles (a 
sales online diferents) i fer el joc, fins que només quedin dos finalistes. Aquests 
s’enfrontaran a la batalla final en el grup on són tots, cada militant fent suport al 
contrincant que l’hagi vençut.   

QUI ÉS QUI: Aquest joc consisteix a endevinar “qui ets”, mentre tot el grup sap qui és 
el teu personatge, tu amb preguntes de SI I NO hauràs de endevinar qui ets.  

CONTA CONTES: Una persona comença amb una història (la federació pot construir el 
primer paràgraf relacionant-ho amb algun tema que vulguin treballar) i la resta continua 
amb la història segons la seva sensibilització. Es pot fer més d’un conte.  

PSIQUIATRA: La persona que no sàpiga el joc surt de la sala online (fins i tot és viable 
si les persones hi saben jugar). Metre que els altres decideixen la malaltia que tenen. 
Quan entri la persona que ha marxat, haurà d’esbrinar la malaltia que té tot el grup. Per 
fer-ho haurà de anar preguntant d’un en un, preguntes de sí o no.  



 

  

EL LLOP: Tothom es troba a la sala i van sortint d’un en un perquè el màster els 
doni els papers de: poble, llop, vident, bruixa, caçador...(també es poden donar 
els papers per WhatsApp). Una vegada ja estan els papers repartits es comença 
el joc.  

TAMBÚ: Joc on els participants han d’explicar una paraula sense fer servir algunes 
paraules clau, es pot enviar la paraula per WhatsApp. Poden ser paraules relacionades 
amb la JOC.  

BINGO FEDERAL: Moment completament lúdic per tenir un moment federal. El que faci 
línia o bingo pot fer un repte que sigui divertit, com llegir el evangeli cantant. 

MÍMICA DE PEL·LICULES: Endevinar pel·lícules via online. Totes les participants us 
trobeu en línia, dividiu el grup en equips. Un dels equips enviarà un missatge amb el 
nom de la pel·lícula a un jugador de l’equip contrari. Aquest jugador actuarà perquè les 
seves companyes endevinin la pel·lícula que està interpretant. 

EL DICCIONARI: Cada ronda una jugadora busca una paraula molt estranya al diccionari, 
i demana a la resta de jugadores que inventin la definició d’aquesta paraula. Totes 
envien, per missatge privat, la seva definició a la jugadora que ha triat la paraula inicial. 
Ella les llegeix totes, juntament amb la definició real. La resta de jugadores hauran 
d’endevinar quina és la definició del diccionari, i rebran punts si l’encerten o si la 
descripció que elles han inventat és escollida per altres. 

 

 

 

JOC EN LINIA:  

 - PINTURILLO  
- SCRABBLE 
- ALTRES APPS PER JUGAR EN LÍNEA:  

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/les-millors-apps-per-jugar-online-amb-amics-i-familiars 
 

https://cases.fundesplai.org/blog/activitats/9-jocs-per-jugar-online-en-reunions-familiars/ 
 

• DINAMIQUES ONLINE: 

CONCURS DE FOTOGRAFIA: Motivar a fer unes fotos reivindicatives, per després 
compartir-les online i transmetre el significat i finalment triar un guanyador entre totes.  

CONCERT ONLINE: Motivar la gent perquè puguin fer un petit concert. Una idea seria 
que busquessin una cançó relacionada amb la campanya, d’aquesta manera també es 
pot relacionar amb el VEURE de la campanya.  

*En aquests jocs seria important que hi hagués un encarregat (màster) que no jugués i 
responsable de  l’activitat. 

 



 

  

CONCURS DE TALENTS: Aquesta activitat pot ajudar a conèixer-se entre els 
integrants del grup o de la federació, ja que pots conèixer les diferents afeccions 
dels integrants. 

CONCURS TELEVISIU ONLINE: Es pot fer un concurs relacionat amb temes de la JOC, 
temes de la campanya, preguntes sobre els integrants de les federacions... Aquestes 
activitats poden ajudar a fer pinya  

ESCAPE ROOM: Escape Room digital on els infants o joves hagin de descobrir de manera 
individual o conjunta (a través de trucades de telèfon, del whatsapp o via Skype) la 
resposta correcta. Com? A través de diversos documents PDF encriptats. Simplement 
heu de posar una contrasenya al PDF. D’aquesta manera, per obrir el document, els 
participants hauran de trobar la clau resolent un exercici, fent una cerca a internet, etc. 
Un cop obert el document, aquest mostrarà una nova pista per poder obrir el següent 
PDF encriptat. i a la vegada treballar material mes dens.   

ALTRES ACTIVIATS QUE ES PODEN  REFORMULAR PER FER ONLINE: 
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/campanya/activitats_nntt_1012.pdf 

 

• EINES DE TREBALL PER A REUNIONS:  

JAZZYKEYS, BY PLAN B: és una aplicació a la qual podeu accedir des del navegador 
sense descarregar-vos res que converteix les paraules i frases que escrius en música. 
L'aplicació reprodueix les notes que associa a cada lletra/paraula mentre l’estàs escrivint, 
però també enregistra la melodia per reproduir-la tota seguida. La podeu fer servir per 
recollir aportacions, pregàries, accions de gràcies, etc. i veure quina melodia s’ha 
construït entre tots! (Us recomanem que no escriviu massa ràpid perquè les notes no 
quedin massa enganxades) 

MENTIMETER: També s’hi pot accedir des del mòbil o des del navegador. Serveix perquè 
els participants d’una reunió puguin escriure les paraules clau que els venen al cap 
mentre escolten les intervencions de la resta de persones i formar un núvol amb totes 
les paraules que surtin. Es pot fer servir per als moments de compartir en les pregàries, 
però també per dinamitzar rodes de fets o revisions de vida, doncs tothom pot escriure 
les paraules clau que li venen al cap mentre escolta el fet o el Veure que està compartint 
una altra persona i és una forma de tenir el recull de tots els valors, contravalors, etc. 
que se’ns acudeixin mentre fem la roda de fets/Revisió de Vida.  

JAMBOARD: la Jamboard és la versió de Google, però també existeixen altres pissarres 
digitals en línia com aquesta, per exemple, el Miro. És una eina útil per compartir idees 
clau en format de post-it, per exemple. I després podeu descarregar-vos el resultat en 
pdf i guardar-lo com a document o penjar-ho a les xxss. 



 

  

KAHOOT: Es una manera entretinguda de repesar conceptes, com si fos un 
concurs. L’aplicació consisteix a fer un conjunt de preguntes, que tindran una 
resposta tipus test, tot i que hi ha un espai de discussió i debat. La podeu utilitzar 
per treballar l’economia, la campanya o petites formacions que feu al grup.  

 
 

ACTIVITATS PRESENCIALS  

Actualment (10/11/20) les activitats pel lleure estan suspeses. Però es permet l’activitat 
social a un màxim de 6 persones en grups de convivència habitual i quarantena de cap 
de setmana sense poder viatjar entre ciutats.  

Les diferents restriccions que s’apliquin a Catalunya s’actualitzaran en la pàgina oficial 
del GENCAT: https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/ 

Igualment motivem els iniciadors (una vegada es torni a permetre el lleure juvenil) que 
en cas que el seu grup sigui menor de 6 a fer activitats presencials, sempre respectant 
l’ús de mascareta, netejant els espais i la distància de seguretat (1,5). En cas que el 
grup sigui major de 6 persones, proposem fer activitats amb el grup fragmentat per la 
meitat. Idees viables:  

• CINEFORUM  
• PETIT ACTE REIVINDICATIU AL CARRER 
• TEATRE REIVINDICATIU  
• ESCAPE ROOM PER A 6 O MENYS 
 

 

PLATAFORMES ONLINE  

• ZOOM: Actualment de les plataformes més utilitzades. Es farà un compte 
nacional, de manera que es pugui utilitzar en l’àmbit nacional i federal (sobretot 
en trobades). És una plataforma que és pot utilitzar onilne i també et pots 
descarregar al mòbil i a l’ordinador. Aquesta plataforma és molt bona a l’hora de 
treballar coses, ja que es poden fer sales de grup petits i funcionen molt bé.  
 

• DISCORD: Plataforma molt interesant per a les federacions. Plataforma social 
destinada a permetre crear grups de xat per a diferents jocs i finalitats. Et pots 
connectar online, però també hi ha aplicació. Permet tenir converses de text i 
veu a més de videoconferències i compartir diversos documents. En aquesta 
plataforma també es poden fer sales com a ZOOM però quan hi ha moltes 
persones es col·lapsa més fàcilment.  



 

  

 
 

• GOOGLE MEET: Plataforma de google, poden haver fins a 250 
participants, el problema és que com més persones hi hagi més es pot col·lapsar. 
Et pots connectar online amb l’ordinador i descarregar l’aplicació al mòbil. Només 
has d’enviar un enllaç a d’altres persones i ja es podrà utilitzar.  
 

• MICROSOFT TEAMS: Plataforma gratis, una mica inestable, però bona per fer 
una reunió del grup de RdV. 
 
 

•  JITSI: Aplicació gratuïta amb moltes funcions pràctiques, com gravar reunions, 
compartir pantalla i desenfocar els fons.  
 

• SKYPE: La plataforma de tota la vida, es més fàcil d’utilitzar amb els consiliaris, 
ja que molts ja la tenen creada des de fa temps. El problema d’aquesta 
plataforma és que amb moltes persones es col·lapsa i no es molt pràctica.  
 
 

• HOUSE PARTY: Plataforma online on a més de fer videotrucada es poden jugar 
diferents jocs dintre de l’aplicació. La qualitat de la trucada és dolenta i es 
col·lapsa ràpidament, però és perfecta per a poques persones.  

 

  


