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1. Presentació
L’acte de la lectura del Pregó dels infants d’aquest any està dissenyat com un joc de
misteri que els nens i les nenes hauran de resoldre en equips.
Així doncs, a l’inici de la sessió la classe es dividirà en 4 grups. Cada un d’aquests
grups es posarà a la pell d’un equip de superherois i superheroïnes que hauran de
demostrar les habilitats que han anat adquirint durant aquests últims mesos per
derrotar el monstre de la vulneració dels drets.
Aquest acte tindrà 3 fases:
Fase 1 - Lectura del pregó i plantejament del repte. Els infants veuran el vídeo de
la Lectura del pregó. Posteriorment, la Laia els plantejarà el repte.
Fase 2 - Trobem els objectes perduts. Els nens i nenes, per grups, hauran de
superar una sèrie de reptes que els serviran per aconseguir els objectes necessaris
per jugar al joc final.
Fase 3 - Juguem al joc. Una vegada hagin aconseguit tots els objectes, els infants
podran jugar al joc final.
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2. Les tres fases del dia de la lectura
2.1. Fase 1 - Lectura del pregó i plantejament del repte
Començarem la sessió veient el vídeo de la Lectura del pregó. Un cop acabat, la Laia
plantejarà el repte que els nens i nenes hauran de superar. El vídeo té l’estructura
següent:
● A l’inici, la Super-Laia dona la benvinguda als infants.
● Seguidament es mostra la Lectura del pregó feta pels infants, a partir del recull
de vídeos enregistrats a les escoles participants.
● A continuació hi ha la resposta de l’alcaldessa, Ada Colau.
● Com a punt final, la Super-Laia explica el repte que s’haurà de superar.

Durada: 15 minuts
Materials:
● El vídeo de la Lectura del pregó i el plantejament del repte.
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2.2. Fase 2 - Trobem els objectes perduts
En aquesta fase es durà a terme una dinàmica plantejada com un joc d’escapada
(escape room) que els infants hauran de resoldre per aconseguir arribar a la fase final.

2.2.1. Introducció
La dinàmica parteix d’un gran repte: el monstre de la vulneració dels drets ha robat
uns objectes que són essencials per jugar perquè els nens i nenes d’arreu del món
no puguin jugar mai més. Aquests objectes es troben al seu cau, molt ben amagats.
L’objectiu dels nens i nenes és anar a la casa del monstre per recuperar els objectes.
Per fer-ho, s’hauran de dividir en grups de superherois i superheroïnes. Si
aconsegueixen trobar els objectes, faran un joc final per validar que els objectes
funcionen correctament.
Els i les alumnes es reparteixen en 4 grups i cada un d’ells rep un enllaç a un entorn
digital1 i un document físic amb diverses informacions.
L’entorn digital representa la casa del monstre. A dins, els infants han de buscar els
objectes i, quan en trobin un, superar un repte per recuperar-lo. L’entorn digital només
serveix com a validador, és a dir, planteja el repte i rep la resposta. Tota la informació
necessària per resoldre els enigmes es troba al document físic que té cada grup.
Al final, els nens i nenes veuen un vídeo de la Laia on els felicita per haver aconseguit
recuperar els objectes i els dona entrada a l’última fase: el gran joc cooperatiu.
Durada: 30 minuts
Materials:
● Enllaç de Genially amb la cova del monstre
● Document imprimible amb les informacions per resoldre els reptes

1

L’entorn digital s’ha dissenyat amb Genially, una eina que permet generar presentacions interactives:
https://www.genial.ly/es.
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2.2.2. Els reptes
La dinàmica està plantejada com un escape room. Els infants obriran l’enllaç de
Genially i hi trobaran el cau del monstre de la vulneració dels drets. A dins estaran
amagats els 5 objectes que han de recuperar.
El cau del monstre té 10 sales i cada un d’aquests objectes es troba en una sala
diferent. Per recuperar-los, hauran de resoldre un repte. Tots els reptes es resolen de
forma analògica, l’entorn digital només serveix per plantejar el repte i validar-ne la
solució.
Per resoldre els reptes, cada grup tindrà un document físic. Allà hi trobaran totes les
informacions que necessiten.
Al final, una vegada hagin resolt tots els reptes, hauran d’accedir a l’última sala, que
té 3 cofres que caldrà obrir. Per obrir-los, els nens i nenes hauran de buscar unes
pistes que estaran amagades per les 10 sales.
Una vegada hagin trobat els 5 objectes i hagin aconseguit obrir els 3 cofres, hauran
completat la missió.
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2.2.2.1. Sala 0 - Inici del joc
Una vegada acabada la lectura del pregó i el plantejament del repte per part de la
Laia, els i les alumnes entraran al Genially. Allà hi trobaran una sala amb 10 portes.
Cada una d’elles porta a una sala diferent i l’ordre d’aquestes és lineal.
Per entrar a cada una de les sales només han de clicar a la porta. Automàticament
accediran a la pantalla de la sala corresponent.
Algunes de les sales tenen objectes amagats i d’altres tenen informacions que els
serviran per obrir els 3 cofres finals que els permetran sortir de la cova.
A la part inferior de la pantalla hi ha l’inventari. Cada vegada que el grup recuperi un
objecte el posarà a l’inventari. Una vegada tots els objectes siguin a l’inventari i hagin
aconseguit obrir els 3 cofres, hauran superat la missió i podran passar a jugar al gran
joc final.
La porta per accedir a la sala dels cofres estarà bloquejada fins que els infants hagin
aconseguit aplegar tots els objectes.
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2.2.2.2. Sala 1
Habilitat que es treballa: observació.
Sala: la sala dels cofres. És una sala antiga plena de monedes i tresors. A dins hi ha
3 cofres.
Repte: A la sala hi ha 3 cofres amb un text diferent a cada cofre. L’objectiu dels infants
és obrir el cofre que amaga l’objecte.
Per fer-ho, al document físic hi ha 4 imatges quadrades amb frases escrites en 4
colors diferents. Els nens i nenes han de fer combinacions mentals amb les peces per
aconseguir desxifrar les frases. Quan les hagin desxifrat, sabran quin cofre han
d’obrir.
Si ho fan correctament, recuperen l’objecte.
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2.2.2.3. Sala 2
Aquesta sala no té cap objecte amagat ni cap repte associat, només una o més pistes
per obrir els cofres.
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2.2.2.4. Sala 3
Aquesta sala no té cap objecte amagat ni cap repte associat, només una o més pistes
per obrir els cofres.
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2.2.2.5. Sala 4
Habilitat que es treballa: anàlisi.
Sala: el passadís secret. És una sala que sembla una cova. Al fons hi ha una pedra
que tapa una entrada.
Repte: A la pantalla hi ha una cova amb una pedra que impedeix el pas. Per mourela s’han d’introduir unes paraules màgiques. També hi ha una seqüència de colors
(per exemple blau, verd, vermell i groc).
Al document físic hi ha 4 fragments de textos del monstre, amb algunes lletres
marcades d’un altre color (diferent en cada text) L’objectiu dels infants és trobar
aquestes lletres i posar-les en l’ordre de la seqüència de colors per descobrir les
paraules màgiques.
Si ho fan correctament, recuperen l’objecte.

12

2.2.2.6. Sala 5
Habilitat que es treballa: comunicació.
Sala: la sala d’operacions. És una sala molt tecnològica. A dins hi ha una caixa forta
digital.
Repte: A la sala hi ha una caixa forta que s'obre amb un codi de colors: es veu una
graella de 3x3 amb cercles de diferents colors i hi ha un número de 4 xifres a la part
inferior.
Es demana als infants que la meitat del grup observi la pantalla i l’altra meitat busqui
informació en el document físic. No es poden ensenyar el que veuen.
Al document hi troben una graella amb diferents números, cada un d’ells associat a
un codi de colors (per exemple 1578 - verd, verd, vermell, groc, taronja, verd, blau).
Els nens i nenes que observen la pantalla han de dir el número que hi veuen, i els
altres han de dir el codi de colors que hi està relacionat. Finalment el grup que observa
la pantalla ha d’introduir el codi.
Si ho fan correctament, recuperen l’objecte.
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2.2.2.7. Sala 6
Aquesta sala no té cap objecte amagat ni cap repte associat, només una o més pistes
per obrir els cofres.
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2.2.2.8. Sala 7
Habilitat que es treballa: expressió.
Sala: La sala dels nens. És una sala d’estil vintage amb dibuixos fet per nens i nenes.
Repte: A la sala hi ha un dibuix. Quan se selecciona s’obren 6 dibuixos, que s’han de
posar per ordre.
Al document hi ha 5 espais amb un número de l’1 al 5 i uns punts amb un número al
costat. També hi ha uns números a la part inferior.
Els infants han d’unir els punts de cada una d’aquestes parts seguint l’ordre numèric
de la part inferior. Això els donarà els 5 dibuixos. Quan els posin per ordre a la sala
aconseguiran l’objecte.
Si ho fan correctament, recuperen l’objecte.
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2.2.2.9. Sala 8
Aquesta sala no té cap objecte amagat ni cap repte associat, només una o més pistes
per obrir els cofres.
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2.2.2.10. Sala 9
Habilitat que es treballa: escolta.
Sala: la sala de màquines. És una sala molt tecnològica plena d’ordinadors.
Repte: A la pantalla s’hi veu un ordinador principal. Quan s’hi fa un clic, s'obre una
pantalla amb un àudio en codi Morse i un espai per posar-hi un text. Al document hi
ha una part amb la conversió del codi Morse a llenguatge. Els infants han d’escoltar
l’àudio, fer la conversió a text i escriure’l a l’espai assenyalat.
Si ho fan correctament, trobaran un número que els indicarà quin polsador han de
prémer per recuperar l’objecte.
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2.2.2.11. Sala 10 - Repte final
Una vegada els nens i nenes hagin aconseguit recollir tots els objectes, podran entrar
a la sala final. Hi trobaran 3 cofres de 3 colors diferents (blau, verd i vermell). Cada
un dels cofres plantejarà una pregunta que s’haurà de resoldre.
Per fer-ho, els grups hauran de recordar o tornar a anar a mirar totes les pistes que
estan repartides per les diferents sales. Les pistes seran del color del cofre al qual fan
referència.
Una vegada els infants hagin aconseguit obrir els 3 cofres, podran sortir del cau del
monstre i hauran aconseguit superar la missió.

Cofre blau - Quins animals hi ha amagats a la cova del monstre? Poseu-los en ordre
alfabètic.
Cofre verd - Quines paraules heu pogut veure a la cova del monstre? Ordeneu-les
de més gran a més petita, segons la mida de la lletra.
Cofre vermell - Quines figures geomètriques heu trobat a la cova del monstre?
Ordeneu-les per nombre de costats.
Si responen correctament, trobaran un número que els indicarà quin polsador han de
prémer per recuperar l’objecte.
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2.3. Fase 3 - Juguem al joc
En aquesta fase es jugarà a un gran joc cooperatiu. S’hi pot jugar de dues maneres i
se’n pot escollir una o bé totes dues.

2.3.1. L’amagatall del monstre
Durada: 10 minuts
Habilitat que es treballa: cohesió de grup
Materials:
● No cal material
Descripció:
1. El professor o professora decideix en secret una zona on hi ha el monstre de
la vulneració dels drets, invisible (per exemple, una rajola de terra en concret),
i anota en un paper el lloc exacte.
2. Tots els jugadors i jugadores caminen per la sala sense parar-se.
3. Quan algú passa per aquella zona, el professor o professora diu: “Monstre!”
4. Els jugadors i jugadores han de descobrir on és el monstre.
5. Si no ho saben o s’equivoquen al dir-ho, es posen a caminar de nou fins que
tornin a sentir “Monstre!”.
6. El joc s’acaba quan descobreixen l’amagatall.
Observacions:
● El professor o professora ha de dissimular perquè no es noti que mira cap a la
zona on hi ha el monstre.
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2.3.2. El minut
Durada: d’1 a 10 minuts
Habilitat que es treballa: percepció corporal, espaciotemporal i ritme
Materials:
● 1 rellotge o temporitzador per calcular el temps
Descripció:
1. El professor o professora fa el tret de sortida.
2. Tothom ha de calcular interiorment un minut de temps.
3. Quan cadascú creu que ha passat el temps, aixeca un braç.
4. El o la docent observa qui ha aixecat el braç en el temps exacte o més
aproximat.
5. Quan s’acaba el minut, ho indica i proclama el guanyador o guanyadora.
6. Guanya el que més s’hi ha apropat.
Observacions:
● Per fer-ho més llarg, s’hi pot jugar per equips. A cada ronda només hi ha un
jugador o jugadora de cada equip. Qui més s’acosti a la seva previsió, guanya
10 punts i l’altre, 1. Qui no aixeca el braç quan s’ha acabat el temps, no guanya
cap punt.
● Abans de començar a jugar s’observa quan dura un minut de temps perquè els
infants busquin fórmules de càlcul.
● També es poden calcular espais de temps més curts: 20 segons, 30, 15, etc.
http://www.elpregodelsinfants.cat/
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