PRELITORAL

Un joc de paraules que ho expliquen
72

ACTIVITAT 1

ITINERARI 8

Durada: 30 minuts.
Material: Paper, llapis i
mocador per
tapar els ulls.

DESCRIPCIÓ

E

ls sentits són els que ens permeten descobrir i reconèixer els diferents elements del nostre entorn.
Les sensacions ens ajuden a valorar si aquell element és agradable, si en volem saber més coses,
si ja l’havíem vist abans, i ens ajuda a associar-lo a vivències, moments i espais viscuts.
Cadascú de nosaltres utilitzem els sentits amb intensitats i sensibilitats diferents. Per tant, ens fixem
en aspectes diferents dels elements que descobrim.
Acabem de passar el collet de les Garrotades i hem arribat al collet de font Pomereta (1.243 m). Som
al cim més alt del nostre itinerari, bé val una parada després de l’esforç! La vista panoràmica i els
elements de prop ens serviran per crear la nostra pròpia història a partir dels noms del lloc i de les
sensacions viscudes fins aquí.
DESENVOLUPAMENT

L’activitat es pot fer en parelles o en petit grup.
Ens proposem inventar-nos un relat amb alguns dels
deu elements següents: els Pirineus; font Pomereta; el
ginebró; un glop d’aigua; les Garrotades; els Esqueis;
Vatua, quina pujada!; Sant Segimon; matollar; pi roig;
processionària; Fem un mos, i plana de Vic.
1 Tapem els ulls a un del grup o a la parella.
2	Li fem donar quatre voltes per despistar-lo.
3	Heu d’acompanyar la persona que té els ulls
tapats, a poc a poc, fins a tocar algun dels
elements de l’entorn.

Abans de fer-ho, opcionalment, podem utilitzar els
nostres sentits per reconèixer alguns d’aquests elements de prop; en aquest cas, amb el tacte.
Fem parelles (o petits grups) i agafem un mocador per
tapar-nos els ulls.
Seguim les instruccions:
4	Es torna al punt on s’han fet les voltes i se li treu el
mocador dels ulls. Aquesta persona haurà d’endevinar quin element ha tocat i on es troba.
5	Després es repeteix el procediment amb l’altra
persona de la parella o amb les altres persones
del grup.

Anem a construir la història! Ens estirem al prat, tres/quatre minuts en silenci. Després,
amb la parella, ens inventem un petit relat en el qual apareguin els elements
que hem descobert i observat des d’aquest balcó privilegiat.
També podem fer-ho, si ens és més senzill, amb rodolins, com si es tractés d’una auca.

