22Caselles:

1
Eixida del teu
país d’origen

2
Eres un refugiat
que vens de
Siria.T’hauras
de fer un bon
DNI per a
travessar la
frontera com a
turista. Si no, no
podràs avançar.
PROVA:
dissenyar uns
als altres un
DNI amb nom,
cognoms i un
dibuix de la
cara.

3
Et pujes a una
patera …
PROVA: tot
l’equip es farà
un xaleco
salvavides amb
borses de fem i
el faran el més
real.
>Si el teu
xaleco està en
bones
condicions : + 2
caselles.
>Si no ho està:
-2 caselles.

4
Us trobeu amb
la gent de
“Benvinguts
refugiats
Gandia” que us
espera amb
roba i menjar.
PROVA: posa-li
a un company
de l’equip un
total de 6
prendes de roba
(es poden
aconseguir
d’entre els
companys,
familiars…)

5
Has tingut sort,
et contracten en
la temporada de
la maduixa.
PROVA: per
parelles
esclateu un
globus amb el
cul.

6
S’acaba el
contracte de
treball que
t’havien fet.
NO hi ha prova.
-Retrocedeix 3
caselles.

7
La policia
intercepta el
camió on
viatges.
NO hi ha prova i
tornes a
començar.

8
La teua
embarcació rep
l’ajuda de
voluntaris
Proactiva que et
salven.
PROVA:Un de
vosaltres es gita
en terra, la resta
de companys
heu d’alçar-lo
per les cames i
els braços i
passetjar-lo per
tot el recorregut
i tornar a la
casella següent.

9
En la teua
fugida de la
guerra has estat
dormint a la
intempèrie
durant tres dies
i has agafat una
pulmonia.
No hi ha prova.
Retrocedeix una
casella

10
Un xiquet ha
perdut les
cames per una
mina o bomba.
Prova:
Puja al bè al teu
company i pega
la volta al circuït
i busca la
casella on esta
l’hospital.

11
Eres un xiquet/a
que busca a la
seua família en
un camp de
refugiats. Allí et
trobes amb 10
coneguts.
Prova:
Abraça a 10
persones que
trobes entre el
públic.

12
Ha arribat a un
hospital de
Metges Sense
Fronteres i allí
rebràs
assistència.
Et quedes allí,
no avances ni
trocedeixes.

13*
Viatges a
Europa portant
en cadira de
rodes a un
familiar.
Prova:
Entre dos
companys faran
una cadireta
unint els braços
per a portar a
un company.

14
T’has ferit
botant una reixa
de fil d’aram
amb punxes.
Aniràs al
campament de
Creu Roja i allí
et curaran:
Prova:
Amb paper
higiènic us
haveu

15
A la Safor hi ha
escoles que
recabden diners
i menjar per als
refugiats.
Avances dos
caselles.

d’embenar la
ferida(aquesta
estarà marcada
amb una cinta
roja al braç o a
la cama).
No avances cap
casella.

Avança tres
caselles.

16
Has de creuar
la frontera
sense que la
policia et veja.
Prova:
pinteu-vos les
cares per a
camuflar-se.
Avança una
casella.

17
Eres una
persona
refugiada.
Prova: Inventa’t
un eslogan en
defensa dels
teus drets com
a ésser humà,
mostrant la teua
indignació de
com estan
tractant-te.
Crida l’eslogan
Avança dos
caselles.

18
Has trobat una
família que t’ha
obert les portes
per a passar la
nit.
No hi ha prova
Et quedes al
mateix lloc.

19
Amb mímica
una persona
intenta
representar una
frase o situació
que la resta de
companys
endevinarà.
Si l’endevina,
avança una
casella.

20
A Gandia han
acollit una
família de
refugiats i
justament és la
teua. Et poses
molt content.
Abraça als teus
companys i
arreplega el teu
carnet solidari

2
-Cartolines
predissenyades
-colors
-

3
-Borses de fem
si potser de
color taronja.
-tisores

4

5
Globus de color
roig.

Material:

1
_

retoladors/llapis

-retoladors
permanent.

6

7

8

9

10

11

12

13

14
-Paper higiènic
-Cinta aïllant de
color roig

15

16

17

18

-Ceres de
colors : verd,
negre, groc i
marró.

-Paper
-Llàpis/bolígraf.
Megàfon(Marisa
)

19
-Targetes amb
les frases a
representar:
>Vull saber on
hi ha un
hospital.
>Tinc molt de
fred i necessite
roba d’abric
>Se m’han
trencat les
sabates i
necessite un
parell.
>Voldria alguna
cosa per a
menjar.

20
Carnet fet amb
cartolina os
posarà:
Escoles
Solidaries
anomena a
…………………
…………………
PERSONA
LLIURE I
SOLIDARIA.

Imatges:

Llana per a
penjar-se’l

