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Què volem fer?
Volem crear un activitat d’orientació per als nens de 3r i 4t de primària
d’aquest col·legi.
Volem que en cada punt de la activitat hi hagi informació de llocs on ha
ajudat l’entitat de Proide

Quin és l’objectiu de l’activitat?
Volem conscienciar als nois i noies del col·legi que sempre hi ha gent
que ho passa pitjor que ells i així informar-los de que ajudar és molt
important i ja que PROIDE és del nostre col·legi, volem que s’informin.
També és molt important que els nens s’ho passin bé mentre aprenen
noves coses sobre altres cultures

Que necessitem per realitzar aquest projecte?
Un mapa del recinte escolar
10 balises
Sobres
Informació en paper sobre el tema adient.

Com ho farem?
Farem un circuit, on posarem en diverses zones del col·legi sobres amb
alguna foto i informació, per així conscienciar als nens i nenes del
col·legi la situació que està patint la gent en els països del 3er món.

Materials:
Un mapa per cada grup, un full on posaran les respostes i tots els punts
plastificats

Lloc i dia de l’activitat
Tenim clar que l’activitat es farà per tot el recinte del nostre col·legi i
farem l’activitat la semana de les festes de la Salle

Punts:
Aquests seran els deu punts

Sortida:
Tots els alumnes sortiran del mateix lloc, de la cantina de la entrada,
però perquè no vagin junts uns aniran cap a una direcció i els altres
aniran per la direcció contrària i així no es trobaran

PUNT 1
El primer punt estarà al camp de futbol dels nens de 3r a 6é de primària,
a prop de la banqueta.
A Togo es parlen idiomes com el francès o el kotokoli en les escoles que
PROIDE ajuda a crear, pero no saben anglès. Amb el que sabeu
vosaltres d’anglès podeu traduir aquesta frase per ells:
Català: m’agrada el col·legi
Anglès:__________________

PUNT 2
Estarà a una de les pistes de bàsquet, en una canasta
Posarem un mapa on es podrà veure el país de Madagascar i
preguntarem: En quin continent es troba? (posarem una foto)

PUNT 3
El posarem a la primera portería del camp de la ESO
PROIDE ha fet també una campanya a un país Sud-Americà. Completa
aquest refrany castellà amb el nom del país
‘’vas de __________ a Guatepeor.

PUNT 4
Es trobarà al pavelló d’educació física/basketball

PROIDE ajuda a molts països creant escoles com a Perú, on hi ha una
fruita molt bona que segur que molts de vosaltres heu menjat algun
vegada.Resol aquesta endevinalla per saber quina és
(or sembla plata no és que és?)

PUNT 5
Estarà a l’entrada del pavelló de parvulari
PROIDE ha donat suport a països com Togo o Madagascar amb
joguines i altres objectes. Quin objecte es fa servir per llegir i per
estudiar?

PUNT 6
Es troba a l’entrada de l’oficina de recepcions de l’escola.
La fundació Proide ha creat moltes escoles a Perú pero un dels seus
problemes més importants són les espècies en perill d’extinció. Aquests
són alguns dels animals, tenim els seus noms però no sabem quin és
quin. Podeu relacionar els noms amb els animals?
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PUNT 7
Aquest punt el trobaran a la porta del pavelló Estrella
A Madagascar molts nois i noies han de caminar moltes hores només
per arribar a l’escola cada matí, perquè no totes les famílies es poden
permetre un cotxe. A l’escola una vegada els hi van posar una pel·lícula
sobre un zoològic a Madagascar. Com es diu aquesta pel·lícula?
Els______________ de ____________

PUNT 8
Estarà al bosc entre el teatre i el parking, estarà en un arbre.
PROIDE també ajuda aportant aliments a països com Guatemala i
moltes de les crispetes que tots coneixem i hem menjat es creen allí i
venen d’un aliment típic d’aquesta zona. Quin és aquest aliment? foto de
l’aliment

PUNT 9
Es troba darrere del camp de futbol de 1r de primària, on poden aparcar
els cotxes.
En quin continent es troba Perú? ( foto del continent Americà)

PUNT 10
Estarà darrere de la cabina on vigila el guarda, el posarem o en un arbre
o a la tanca de ferro.
Líban és un dels països on també ha donat suport PROIDE ja que
arriben allí molts refugiats procedents de Síria per la guerra.Hi ha molts
infants d’entre 3 i 5 anys que no tenen accés a l’escola preescolar. Fes
aquesta suma i et donarà el nombre de nois i noies que no poden anar a
classe: 30+15+10-12+17+20

DISSENY DELS PUNTS

davant

PUNT 1
darrere

A Togo es parlen idiomes com el francès o el kotokoli en les
escoles que PROIDE ajuda a crear, pero no saben anglès. Amb
el que sabeu vosaltres d’anglès podeu traduir aquesta frase per
ells:
Català: m’agrada el col·legi
Anglès:__________________

COMPROVACIÓ DEL RECORREGUT:

L’activitat es pot fer en uns 30 minuts aproximadament i
el recorregut són 2 km

