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Raimat,	10	de	maig		de	2016	
	
Senyor		Joan	Raventós,	Director	del	comitè	Català	de	l’ACNUR:	
	
Jesuïtes	 Lleida	 Col·legi	 Claver,	 	 és	 una	 escola	 de	 la	 xarxa	 d’escoles	 de	 Jesuïtes	
Educació	situada	a	la	localitat	de	Raimat	(Lleida),	el	nostre	objectiu	principal	com	
escola	 és	 el	 de	 “formar	 persones	 per	 i	 amb	 el	 altres”,	 persones	 que	 siguin	
competents,	compassives,	conscients	i	compromeses.	Per	aquest	motiu	treballem	
de	 forma	 molt	 intensa	 l’educació	 del	 respecte	 i	 la	 solidaritat	 amb	 els	 més	
necessitats,	que	en	aquests	moments	que	ens	toca	viure	són	les	persones	que	es	
veuen	 angustiosament	 arrencades	 de	 les	 seves	 llars:	 migrats,	 desplaçats,	
persones	sense	llar	...	
El	 passat	 curs	 1415,	 aprofitant	 que	 un	 antic	 professor	 de	 la	 nostra	 escola	 està	
col·laborant	amb	la	JRS	en	un	camp	de	refugiats	del	Sudan	del	Sud,	es	va	iniciar	
un	 gran	 projecte	 solidari	 anomenat	 JAMBATAN	 (pont),	 amb	 la	 intenció	 de	
conscienciar	 i	sensibilitzar	a	 tota	 la	nostra	comunitat	educativa,	 “tocar”	el	cor	 ...	
Per	fer-ho	possible,	vam	somiar	que	des	de	la	nostra	escola	podíem	col·laborar	en	
la	construcció	d’una	escola	d’infants	al	camp	de	refugiats	de	Maban.	
Jambatan	va	tenir	el	seu	moment	àlgid	el	9	d’abril	d’aquest	any	quan	vam	fer	una	
marató	 solidària	 omplint	 la	 Llotja	 de	 Lleida	 4	 vegades	 el	mateix	 dia,	 gràcies	 al	
treball	desinteressat	dels	nostres	alumnes,	educadors	i	famílies.	Va	ser	un	èxit	de	
participació	i	de	solidaritat,	més	de	5000	persones	vam	ajudar	a	construir	el	pont	
solidari	entre	Lleida	i	el	Sudan	del	Sud.	
Ara,	 emmarcat	 en	 aquest	 mateix	 projecte	 Jambatan	 i	 amb	 la	 intenció	 d’oferir	
experiències	significatives	als	nostres	alumnes,	en	el	marc	de	la	festa	de	cloenda	
del	curs	organitzada	per	l’AMPA	del	col·legi,	un	grup	de	pares	i	mares	de	l’escola,	
han	 volgut	 acostar	 als	 alumnes	 de	 l’ESO	 la	 realitat	 que	 viuen	 les	 famílies	
desplaçades	i	refugiades,	adaptant	el	projecte	Passages	de	l’ACNUR.		
Aquesta	 iniciativa,	 com	 no	 podia	 ser	 d’un	 altra	manera,	 	 té	 tot	 el	 suport	 de	
l’escola	i	de	la	seva	direcció.	Al	mateix	temps	ens	sentim	orgullosos	de	que	les	
nostres	 famílies	 participin	 dels	 trets	 fonamentals	 de	 l’educació	 que	 nosaltres	
volem	 traslladar	 als	 seus	 fills,	 com	 són	 els	 de	 “formar	homes	 i	 dones	per	 als	
altres”	i	especialment	dels	més	necessitats.	
Aprofito	 per	 convidar-lo	 personalment	 per	 visitar	 la	 nostra	 escola	 i	 l’activitat	
organitzada	el	dissabte	18	de	juny	a	les	19h,	en	el	moment	“d’obertura”	del	camp.	
	
Salutacions	cordials,	tot	agraint	la	molt	bona	feina	que	fan	a	les	fronteres	del	món.	
	
	

	
Javier	Puyol	
Director	General	
Jesuïtes	Lleida	Col·legi	Claver-Raimat	
	
	

 



PRESENTACIÓ del GEOCATXING-ESO 

L’objectiu principal de GEOCATXING-ESO, des de fa 6 anys en que es fa fer la primera 
edició, és oferir una proposta atractiva als alumes d’educació secundària del Jesuïtes 
Lleida Col·legi Claver – Raimat, per a que participin de la FESTA CLAVER, festa de 
cloenda de curs que organitza l’AMPA CLAVER i que té la vocació d’aplegar a tota la 
Comunitat Educativa la tarda- nit del dissabte del darrer cap de setmana escolar. 

 
Aquest curs acadèmic 2015-2016 el PROJECTE SOLIDARI JAMBATAN ha 
consolidat els valors humanitaris i solidaris dels nostres alumnes a l’acostar la realitat 
dels Camps de Refugiats de Maban al Sud Sudan. Allí s’hi troba, treballant pel Servei 
Jesuïta als Refugiats, l’Àlvar Sànchez, ex-alumne, jesuïta i professor del Col·legi 
Claver. L'empremta que aquest jove jesuïta va deixar en els nostres adolescents va 
ser la flama que va encendre aquest projecte solidari. 

 
En la darrera edició dedicada a l’univers de Star Wars, vam comptar amb la 
participació del 71% dels alumnes de l’ESO. El GEOCATXING-ESO és un joc de pistes 
i misteri que s’inspira en el fil conductor que l’AMPA proposa cada any per emmarcar 
totes les seves activitats com els Misteri dels Templers, les Profecies Maies, el 
50è aniversari dels Beatles, TinTin, StarWars... El GEOCATXING-ESO també té la 
vocació de presentar als alumnes aspectes històrics del nostre col·legi com la 
construcció de l’edifici on hi ha l’escola que originalment era un noviciat, l’existència 
d’un jaciment romà del segle I d.C... I finalment, GEOCATXING-ESO convida als 
alumnes a conèixer la vida i l’obra de membres il·lustres de la Companyia de Jesús 
com Pedro Arrupe sj., Mateo Ricci sj., Jose de Acosta sj., Chistopher Clavius 
sj... Part de l’atractiu del joc és la trepidant prova final que acaba amb l’entrega de 
trofeus als grups guanyadors i l’honor de poder visitar els passadissos secrets que 
té el Col·legi Claver en les seves entranyes. 



Per això GEOCATXING-ESO-2016 aquest any vol sumar-se a la finalitat pedagògica del projecte. El repte 
serà acostar als alumnes de l’ESO, la realitat que viuen les famílies desplaçades i refugiades, organitzant una 
versió EXTRAORDINÀRIA del GEOCATXING-ESO. La nova edició del joc té la intenció de seguir treballant en la 
línia pedagògica del projecte solidari organitzant una activitat vivencial que es durà a terme des de les 16 h. del 
divendres 17 de juny de 2016, fins a la tarda-nit del 18 de juny en que es farà la FESTA CLAVER 2016. La proposta és 
passar més de 30 hores al col·legi per treballar el tema dels refugiats des de 4 aspectes : 

 
1.  VIVENCIAL.  Avalat per l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats ( ACNUR ) farem un joc basat 

en la SIMULACIÓ de les situacions per les que pot passar una família quan, per qüestions de seguretat es veu 
obligada a abandonar casa seva, desplaçar-se fins a un país segur, acollir-se a la protecció dins d’un a camp de 
refugiats, fins que desprès d’una llarga estada poden tornar al seu país d’origen o començar una nova vida en un 
país que els acull. 

2.  EMOCIONAL. Supervisat per psicopedagogs i psicòlegs de l’escola, farem unes dinàmiques de grups que seran 
un TALLER D’EMOCIONS, on els participants podran parlar dels seus sentiments a l’empatitzar amb la realitat dels 
refugiats. Desprès de cada prova hi haurà una reflexió sobre les emocions que s’han despertat. En cas de superar 
el llindar del benestar personal els participants podran fer us de la seva targeta S.O.S per a rebre l’assessorament 
dels professionals.  

3.  ESPIRITUAL. De la mà dels membres de JRS ( Jesuïtes pels Refugiats ) que hi ha Maban, al Sud Sudan ( Àlvar 
Sánchez i Pau Vidal sj. ) i del Departament de Pastoral de la nostra escola, l’activitat s’endinsarà en els valors 
humans que es consideren fonamentals o essencials a la recerca de la felicitat : el valor de les coses senzilles, 
el valor de la solidaritat i el valor de l’esperança o la importància dels somnis. Aquests aspectes són els que 
considerem “LA RECERCA DE L’ESSENCIAL”. 

4.  LÚDIC i FESTIU. El geocatxing seguirà sent l’activitat de referència pels nois i noies de la ESO, per a que, 
en el marc de la Festa Claver, mitjançant l'obtenció d'uns resultats en cadascuna de les proves, es pugui finalment, 
fer la trepidant prova final que acaba amb un grup guanyador de cada curs que rebrà el seu trofeu i l’opció a entrar 
al passadís secret dels Jesuïtes com a premi.                                                                                           

 
Per fer-ho possible, hem adaptat el PROJECTE PASSAGES de l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides pels Refugiats ( ACNUR ) que va ser creat per a que, les escoles de 
secundària poguessin fer simulacions de desplaçament, exili i refugi forçat de famílies. 
Estem en contacte amb el Director del Comitè Català de l’ACNUR, el Sr. Joan Reventós  
amb el que ens reunirem el dia 11 de maig de 2016 per entregar-li el dossier del 
GEOCATXING-ESO-2016 “LA RECERCA DE l’ESSENCIAL” que és l’adaptació del projecte 
“PASSAGES” a la realitat del nostre col·legi. Fruit d’aquesta visita, esperem comptar 
amb l’aval d’aquesta entitat internacional que ens ha ofert tot el seu suport en 
l’organització de l’activitat. 
 
En el marc de la FESTA CLAVER 2016, els alumnes de l’ESO que participin del 
GEOCATXING-ESO-2016 tindran l’ocasió de una VIVÈNCIA ÚNICA, un TALLER 
d’EMOCIONS, una EXPERIÈNCIA ESPIRITUAL i una merescuda ACTIVITAT LÚDICA que 
tanqui aquest curs acadèmic extraordinari dedicat a consolidar els valor humanitaris i 
solidaris en el nostre Col·legi Claver.  
 
 



GEOCATXING-ESO-2016 constarà de 26 ETAPES ( ENTRE PROVES, ACTIVITATS I TALLERS ) que simularan les 
fases per les que passa una família que es veu obligada a abandonar casa seva, degut als conflictes... Quan la 
supervivència està en joc, de forma sobtada es fa el REAGRUPAMENT FAMILIAR, s’agafa l’imprescindible i es fa LA 
FUGIDA per salvar la vida. Sempre a peu es recorren grans distàncies on pateixen grans EVENTUALITATS que els 
obliga a ajudar-se entre ells per seguir endavant. Sovint troben un REFUGI TEMPORAL on estar segurs, fins que 
arriben a un país veí i PASSEN LA FRONTERA. Un cop allí són ACOLLITS EN CAMP DE REFUGIATS on les 
organitzacions internacionals vetllen per assegurar uns serveis vitals bàsics: aixopluc en tendes, atenció sanitària 
bàsica, un àpat al dia a base de sorgo i si hi ha sort, escola, encara que sigui sota un arbre. Mentre dura la seva 
estada al camp de refugiats hauran de convèncer a les autoritats locals per obtenir el visat de residència en l’acollida 
al camp, o PROVA DE LA INTEGRACIÓ. I durant l’estada al camp s’experimentarà l'autèntic VALOR DE LA 
SOLIDARITAT. La part més vivencial del joc acabarà amb el RETROBAMENT AMB LES FAMÍLIES D’ORIGEN. Les 
famílies assistents a la Festa Claver 2016 podran entrar al camp de refugiats per visitar les instal·lacions que han 
donat refugi als alumnes les darreres hores. I reservarem una de les proves més entranyables per quan els alumnes 
surtin finalment del camp i es barregin amb els assistents a la festa: l’autèntic VALOR DE LES COSES SENZILLES.  
Aquesta simulació en VÀRIES ETAPES començarà a les 16 hores del divendres 17 de juny de 2016 i acabarà la tarda-
nit del 18 de juny. Els participants a passaran la nit en un “CAMP DE REFUGIATS” simulat que hi haurà en el recinte 
tancat del camp d’atletisme del col·legi. El camp tindrà tots els serveis bàsics: punt d’aigua, protecció contra-
incendis, w.c. químics, 1 tenda d’ACNUR per cada 5 participants ( unes 80 tendes blanques amb el logos de les 
organitzacions cooperants), megafonia, intendència, infermeria i escola.  
 



FULL D’INSCRIPCIÓ 
Com cada any els alumnes de la ESO són convocats a participar al joc de pistes GEOCATXING-ESO en el marc de la festa de cloenda de curs escolar, FESTA 
CLAVER, que organitzen les famílies de l’AMPA. Aquest any 2016 porta el títol de “LA RECERCA DE L’ESSENCIAL” i molt més que un joc d’entreteniment, 
aquest any és una proposta educativa. Hem adaptat el programa “PASSAGES” que va fer l’ACNUR: es tracta d’una activitat pensada per a que els joves escolars 
coneguin la realitat de les famílies desplaçades i refugiades a conseqüència de conflictes militars... És una simulació de totes les etapes per les que passen 
aquestes famílies. Els grups que participaran de l’experiència seran les “famílies”. Simularem el REAGRUPAMENT FAMILIAR, la FUGIDA, les EVENTUALITATS, el 
REFUGI TEMPORAL, el PAS DE LA FRONTERA i l’ACOLLIDA AL CAMP DE REFUGIATS. Cada grup portarà el seu “LLIBRE DE FAMÍLIA” on hauran d’anotar aspectes 
relacionats amb les diferents proves. L'activitat també està plantejada com un taller d’emocions. Passarem la nit al “Camp de Refugiats JAMBATAN” on tindrem 
les condicions bàsiques per poder-hi viure: aixopluc, manutenció, aigua potable, wàters químics, i assistència sanitària. El joc començarà a les 16 hores del 
divendres 17 de juny de 2016 i s’allargarà fins a l’endemà a la tarda-nit on les famílies celebraran la FESTA CLAVER. En cas que fos necessari per mal temps ens 
traslladaríem a l’interior del col·legi i passaríem la nit al gimnàs. Durant les hores que estarem al camp ens esperen moltes activitats: el TALLER D’ORIENTACIÓ 
NOCTURNA AMB ESTELS, el TALLER DE SUPERVIVÈNCIA, el TALLER DE STRING-ART, el TALLER DE LA TRAVESSIA MARINA, la PROVA DE LA SOLIDARITAT, la PROVA DE 
LA INTEGRACIÓ, l’ACTIVITAT DE TOTS TENIM UN SOMNI, la del LEMA DEL NOSTRE GRUP, la de la CARTA A LES FAMÍLIES, i la PROVA DEL VALOR DE LES COSES 
SENZILLES. A les 19 hores del dissabte 18 de juny de 2016 obrirem el “Camp de Refugiats JAMBATAN” a les famílies visitants a la FESTA CLAVER. Farem una 
enlairada de globus d’heli i llegirem el manifest final amb la presència del Director del Comitè Català de l’ACNUR, Joan Reventós, que ha supervisat la nostra 
activitat i l’ha avalada. A la nit, desprès del sopar de la FESTA CLAVER els nois i noies participants del GEOCATXING faran la GRAN PROVA FINAL que acabarà 
amb l’entrega de trofeus i l’entrada al Passadís Secret dels Jesuïtes dels guanyadors. En un any dedicat al PROJECTE JAMBATAN d’ajuda al Servei jesuïta als 
Refugiats (JRS) al Sud Sudan, GEOCATXING-ESO proposa una activitat lúdica que donarà l’oportunitat als nois i noies de la ESO de millorar el coneixement de la 
situació per la que estan passant, segons l’ACNUR ( Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats ) més de 60 milions de persones en tot el món.  
 
Per jugar a GEOCATXING-ESO-2016 serà imprescindible estar INSCRIT A LA FESTA CLAVER 2016 i per tant, caldrà dur posada la POLSERA de la FESTA CLAVER 
2016 durant tot el joc.  GEOCATXING-ESO-2016 és una activitat de la Festa Claver i per tant, està inclosa en el preu de la inscripció de la Festa Claver.  
 
Tots els participants hauran de portar signada l’AUTORITZACIÓ de PARE / MARE ó TUTOR. Els organitzadors recolliran les autoritzacions al començar el joc, a 
les 16 hores del divendres 17 de juny de 2016.   
 
Per participar GEOCATXING-ESO-2016 cal fer un GRUP DE 5 COMPANYS del mateix curs. Aquest any no és possible de cap altra manera. La logística de 
l’activitat ens obliga a fer-ho així. I totes les activitats, inclosa la pernoctació, està pensada per a grups de 5 jugadors exclusivament. No s’acceptarà cap altra 
possibilitat.  
 
Es podrà fer la INSCRIPCIÓ emplenant el formulari Google.docs del GEOCATXING.  
La inscripció es podrà fer del 20 al 31 de maig. 

610 720 
621 

QUE CAL PORTAR EL DIA DEL GEOCATXING ? 
 
1.  AUTORITZACIÓ DEL PARE / MARE ó TUTOR ( signada i amb totes les dades que s’hi demanen ) 
2.  POLSERA DE LA FESTA CLAVER 2016 ( que acredita estar inscrit a Festa Claver 2016 ) 
3.  Berenar per abans del geocatxing ( per menjar-lo abans de les 16 hores si teniu costum. Nosaltres en donarem un altre cap a les 19 hores) 
4.  TELÈFON MÒBIL DEL GRUP amb el que us comunicareu amb GEOCATXING-STAFF per enviar el resultat de la Gran Prova Final ( al poli hi hauran endolls per poder carregar els mòbils ) 
5.  MOTXILLA 
6.  SAC DE DORMIR 
7.  AILLANT PEL TERRA 
8.                DOS MUDES QUE ES PUGUIN EMBRUTAR Per poder diferenciar els diferents cursos cal que aneu amb samarretes de cotó d’un sol color. Cada curs tindrà el seu color.     

     ( Samarreta VERMELLA = 1r ESO ) 
    ( Samarreta VERDA =  2n ESO )           

       ( Samarreta BLANCA  =  3r ESO )                            
    ( Samarreta NEGRA  =  4rt ESO ) 

 9.  PEÇA D’ABRIC ( tipus forro polar ) PER LA NIT FREDA 
10.  CALÇAT ESPORTIU 
11.  GORRA 
12.  BANYADOR-TOVALLOLA-XANCLES 
13.  LLUM FRONTAL 
14.  GOT ( no plats, no coberts, però si un got ) 
15.  CREMA SOLAR 
16.  ROTLLO PAPER HIGiÈNIC 
17.  SPRAI ANTI-MOSQUITS 
18.  BOLIGRAF – ROTULADOR  

 AQUEST ÉS EL TELÈFON DEL  

GEOCATXING-
STAFF 

ON PODREU RESOLDRE DUDTES I ON CADA GRUP 
HAURÀ D0’ENVIAREU LA VOSTRA RESPOSTA DE LA 

GRAN PROVA FINAL

INSCRIPCIÓ 
GEOCATXING 

AUTORITZACiÓ 
PARES 



16:00 h.  BENVINGUDA A LA SALA LOIOLA 
16:30 h.  CONSTITUCIÓ DELS GRUPS – LLIBRE DE FAMÍLIA 
 
 
17:20 h.  REAGRUPAMENT FAMILIAR 

18:00 h.  LA FUGIDA 

18:30 h.  LES EVENTUALITATS  
19:00 h.  EL REFUGI TEMPORAL 
20:00 h.  EL PAS DE LA FRONTERA    
 
 
21:30 h.  ACOLLIDA AL CAMP DE REFUGIATS 
22:00 h.  SAPS QUE ÉS EL SORGO ? 
22:30 h.  ACTIVITAT DE LA CARTA A LES FAMÍLIES 
23:30 h.  TALLER D’ORIENTACIÓ NOCTURNA AMB ELS ESTELS 
00:00 h.  REFLEXIÓ FINAL DE DIA – LES HERBES DE MABAN 
00:30 h.  SILENCI 
 

  
 

TIMMING DEL GEOCATXING 
DIVENDRES 

17 DE JUNY DE 2016 



08:00 h.  LLEVAR-SE – ACCIÓ DE GRÀCIES 
09:00 h.  ESMORZAR 
10:00 h.  TALLERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00 h.  DINAR DE GERMANOR 
15:00 h.  ACTIVITATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00 h.  OBERTURA DEL CAMP DE REFUGIATS - RETROBAMENT AMB LES FAMÍLIES 
20:00 h.  PROVA DEL VALOR DE LES COSES SENZILLES 
21:30 h.  SOPAR FESTA CLAVER 
22:30 h.  GRAN PROVA FINAL  
00:30 h.  ENTREGA TROFEUS GEOCATXING-ENTRADA PASSADÍS SECRET DELS JESUÏTES 

TIMMING DEL GEOCATXING 
DISSABTE 
18 DE JUNY DE 2016 

PRIMER ESO SEGON ESO TERCER ESO QUART ESO 
10:00 - 10:45 h TALLER DE  

STRING-ART 
TALLER DE  

SUPERVIVÈNCIA 
TALLER D’INTENDÈNCIA TALLER DE  

TRAVESSIA MARINA 

10:45 – 11:30 h TALLER DE  
TRAVESSIA MARINA 

TALLER D’INTENDÈNCIA TALLER DE  
SUPERVIVÈNCIA 

TALLER DE  
STRING-ART 

11:30 – 12:15 h TALLER DE  
SUPERVIVÈNCIA 

TALLER DE  
STRING-ART 

PROVA DE LA INTEGRACIÓ TALLER D’INTENDÈNCIA 

12:15 – 13:00 h TALLER D’INTENDÈNCIA PROVA DE LA INTEGRACIÓ TALLER DE  
TRAVESSIA MARINA 

PROVA DE LA INTEGRACIÓ 

13:00 - 13:45h PROVA DE LA INTEGRACIÓ TALLER DE  
TRAVESSIA MARINA 

TALLER DE  
STRING-ART 

TALLER DE  
SUPERVIVÈNCIA 

PRIMER ESO SEGON ESO TERCER ESO QUART ESO 

15:00 - 15:45 h. ACTIVITAT DEL LEMA  
DEL NOSTRE GRUP 

ACTIVITAT DE SOLIDARITAT. 
EL CAMP DE MINES 

NETEJA DEL CAMP 
 

ACTIVITAT DE 
TOTS TENIM UN SOMNI 

15:45 – 16:30 h. EL VALOR DE LA SOLIDARITAT. 
EL CAMP DE MINES 

ACTIVITAT DEL LEMA  
DEL NOSTRE GRUP 

ACTIVITAT DE 
TOTS TENIM UN SOMNI 

NETEJA DEL CAMP 
 

16:30 – 17:15 h. ACTIVITAT DE 
TOTS TENIM UN SOMNI 

NETEJA DEL CAMP ACTIVITAT DEL LEMA  
DEL NOSTRE GRUP 

EL VALOR DE LA SOLIDARITAT 
EL CAMP DE MINES 

17:15 – 18:00 h. NETEJA DEL CAMP ACTIVITAT DE 
TOTS TENIM UN SOMNI 

EL VALOR DE LA SOLIDARITAT 
EL CAMP DE MINES 

ACTIVITAT DEL LEMA  
DEL NOSTRE GRUP 



BENVINGUDA 
Sala Loiola 16:00h. 

Us donem la BENVINGUDA al GEOCATXING-ESO-2016  
“LA RECERCA DE L’ESSENCIAL”.  
 
En quantes ocasions haureu vist persones del nostre entorn que, tot i no tenir cap mancança bàsica, es mostren del tot amoïnats, tristos, 
enfadats... En quantes ocasions heu vist gent asseguda en un bon restaurant, o parats en un semàfor dins d’un bon vehicle, amb cara de pomes 
agres... En quantes ocasions haureu vist persones fent cua en la caixa d’un supermercat amb el carro ple de gormanderies però amb el rostre 
entristit... 
 
Al JAMBATAN vam conèixer al JAN, un nen que anava a la recerca del somriure més bonic del món al Sud Sudan, un dels llocs més desfavorits del 
planeta. Es possible que unes persones visquin amb esperança en un camp de refugiats desprès d’haver abandonat casa seva en els seus llocs 
d’origen... Els refugiats ja són més de 36 milions de persones arreu del planeta segons les Nacions Unides. Són famílies senceres que ho han 
perdut tot. S’han vist obligades a fugir davant una situació d’inseguretat allà on vivien. Han fugit de l’horrible guerra que afectava al seu poble o 
ciutat. En la seva sobtada fugida tot just han tingut temps per reagrupar tots els membres de la família, agafar l’imprescindible i marxar pitant, 
deixant-se guiar per la intuïció. Caminant dies i dies mirant de sobreviure per trobar un lloc segur on viure. Finalment, són acollits en camps de 
refugiats on la cooperació internacional els procura les atencions més bàsiques : atenció sanitària, aixopluc, alimentació i si hi ha sort, de la mà 
del Servei Jesuïta pels Refugiats ( JRS ) , escola, encara que sigui sota un arbre. Sovint mengen només un àpat al dia a base de sorgo ( un fesol 
groc d’alt valor nutritiu )... I entre tota aquesta situació de desolació i precarietat, sovint encara hi ha persones que riuen !! Com és possible ? 
 
Amb GEOCATXING-ESO-2016 viurem una EXPERIÈNCIA VITAL que ha supervisat l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats ( ACNUR ). Ens 
posarem a la pell de persones refugiades fent un simulacre de les vivències d’aquestes persones des de que es veuen obligades a marxar dels seus 
llocs d’origen, fins que són acollits, desprès de creuar alguna frontera, en un camp de refugiats. I com, si hi ha sort, finalment són repatriats al 
seu lloc d’origen o són acollits en un nou país amb costums i cultura diferents que no els farà la vida fàcil. Farem un TALLER D’EMOCIONS a 
l’empatitzar en les situacions que viuen aquestes famílies desplaçades i refugiades.  
 
Amb GEOCATXIG-ESO-2016 anirem a la “RECERCA DE L’ESSENCIAL” de la vida. Quan les persones són mancades de totes comoditats d’una societat 
moderna i avançada, llavors les coses essencial recuperen el seu valor original : el VALOR DE LES COSES SENZILLES, com el d’una abraçada, d’una 
mirada, una rialla...; el cant d’un ocell, o veure sortir altre cop el Sol...; l’olor de llenya cremada que ha escalfat el darrer plat de sorgo... Es el 
valor de les coses senzilles que nosaltres hem deixat perdre. Sovint necessitem molts estímuls per fer-nos sentir bé.  
 
I com no, GEOCATXING-ESO-2016 serà una aventura que ens farà passar-ho bé amb els amics del col·legi. Porteu mesos matinant, fent deures i 
exàmens... Us ho mereixeu. Heu arribat a final de curs i com en els darrers anys les famílies hem organitzat una FESTA CLAVER per a que també 
vosaltres pugueu celebrar la fi de curs. Els que participareu en la sisena edició del GEOCATING-ESO fareu un seguit de proves que culminaran amb 
la Gran Prova Final on els grups guanyadors rebran el seu trofeu i passaran a la història del Col·legi Claver per ser dels pocs alumnes que ha  vist 
mai els autèntics passadissos que amaga l’escola.   

BENVINGUTS al GEOCATXING-ESO-2016  
que ara comença !! 

 
 



CONSTITUCIÓ DELS GRUPS  
LLIBRE DE FAMÍLIA 

EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA ? 
En repartir un LLIBRE DE FAMÍLIA per grup, ensenyar per a que serveix, ajudar-los a emplenar el primer full del llibre. 
 
COM S’ENTREGARÀ LA PROVA ?  
Els monitors de cada curs sortiran amb els participants en direcció al CAMP GRAN. Deixaran les motxilles a la tanca del CAMP d’ATLETISME. Els monitors comprovaran que els 
participants han dut tot el material que es va demanar. Es confiscarà qualsevol objecte o consumible no autoritzat. Es comprovarà que portin la polsera de la Festa Claver posada. Si 
algun participant no la porta es prendrà nota del seu nom i es facilitarà la llista a l’organització de la FESTA CLAVER. Es repartirà un LLIBRE DE FAMÍLIA per grup i s’explicarà per a 
que serveix. El LLIBRE DE FAMÍLIA és com el carnet de participació de cada grup. L’han de custodiar fins al darrer moment. En la primera plana del llibre caldrà emplenar les primeres 
dades: nom del grup, i nom dels participants ordenats del 1 al 5. Simbòlicament seran 5 germans d’una mateixa família. ( els números no tenen cap interpretació de lideratge del grup ). 
S’ensenyarà com en el llibre hi ha mitja plana per cada una de les 10 proves del joc. En elles s’hi haurà d’anotar alguna resposta, ressenya o reflexió referent a la prova que s’ha fet i 
en cas d’haver-la realitzat correctament el monitor la segellarà com a correcta. En la fulla central es troba el MAPA DEL GEOCATXING que inclou 4 caselles on s’anotaran 4 
NUMEROS SECRETS. Només en el cas que totes les proves s’hagin superat correctament (hauran d’estar segellades pel monitor ) es donarà a cada grup participant un dels números 
secrets pel mapa central. Cada grup jugarà amb els seus 4 números secrets de manera que no servirà de res copiar-se els números entre els diferents grups. Els números secrets 
seran de vital importància per poder realitzar la Gran Prova Final.   
 
QUÈ ES NECESSITA PER A FER LA PROVA ? 
Bolígraf o Retolador que els participants han portat des de casa.  
LLIBRES DE FAMÏLIA, un per grup ( un 70 grups de 5 persones = 350 alumnes ) 
 
QUIN MÒDUL DEL “PASSAGES” ESTÀ ADAPTAT AUESTA PROVA ? 
Fa referència al MÒDUL FAMILY SET-UP. 
 
QUINS OBJECTIUS D’AQUESTA PROVA ( VIVENCIAL / EMOCIONAL / ESPIRITUAL / LÚDIC ) ? 
L’objectiu d’aquesta prova és prendre consciència que el joc et proposa participar com a membre d’una unitat familiar. Tots els participants són germans d’una mateixa família. El 
LLIBRE DE FAMÍLIA representa un important document de recollida de dades que hauran de custodiar gelosament fins al final del joc. Queda clar que en qualsevol moment els pares-
organitzadors-monitors podran demanar que sigui presentat el llibre per a que hi anotin alguna cosa referent al joc o per segellar alguna prova. Si l’objectiu final del joc es guanyar la 
Gran Prova Final caldrà vigilar de no malmetre el llibre.  
 
MANIFEST DE LA PROVA 
Benvolguts participants del geocatxing-eso-2016: els llibre de família que us hem repartit us ha transformat en germans d’una mateixa família. Heu deixat de ser companys i 
companyes de classe per a ser germans d’una mateixa família. A partir d’ara heu d’imaginar que sou germans i que per tant la vostra supervivència depèn de la vostra unitat. Ajudeu-
vos entre vosaltres com s’ajudarien un veritables germans.  
 
LLIBRE DE FAMÍLIA – SEGELLS 
En aquesta prova es segellarà la fulla on s’han anotat tots els noms per a que els participants s’adonin que les proves només es superen en cas que hagin estat segellades. 
 
ENTREGA DE NÚMEROS SECRETS 
En aquesta prova no s’entrega cap número secret. 

16:30h. 



EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA ? 
ABANS QUE ELS AUTOCARS DEL COL·LEGI MARXIN I DEIXIN L’ESCOLA BUIDA D’ALUMNES, els monitors indicaran a tots els participants que és col·loquin en el seu lloc per a fer la 
PRIMERA PROVA DEL GEOCATXING-ESO-2016. Cada participant o germà de cada grup anirà a un lloc diferent del CAMP D’HERBA ARTIFICIAL. Tots els participants o GERMANS 
NUMERO 1 s’ajuntaran en el centre del camp de futbol. Els GERMANS NÚMERO 2, 3, 4, 5, es posaran en les cantonades del camp. A TOTS ELLS SE’LS HI HAURÀ ENTREGAT UNA 
VENA NEGRA PER PODER-SE ENVENAR ELS ULLS. QUAN TOTHOM ESTIGUI EN EL SEU LLOC i AMB ELS ULLS ENVENATS, i quan a l’escola ja no hi quedi cap autocar, per la 
megafonia que hi haurà instal·lada al camp de D’HERBA ARTIFICIAL es sentiran sorolls d’helicòpters, sirenes, bombes, trets d’armes de foc... Com si es tractés d’un atac d’un exèrcit. La 
PROVA DEL REAGRUPAMENT FAMILIAR consisteix en trobar tots els membres del grup ( tots els germans d’una mateixa família ). Si imaginem que el lloc on vivint pateix un atac d’un 
exèrcit el primer que cal fer és trobar tots els membres de la nostra família, és a dir, REAGRUPAR-SE. Per fer-ho en mig del caos només podrem cridar el nom dels nostres germans, o el 
nom del grup, o qualsevol consigna que tots coneguin. S’haurà d’anar amb els ulls envenats durant tota la prova. No s’ha de córrer. No es pot córrer. No es tracta d’una cursa sinó d’un 
TALLER d’EMOCIONS. Cal imaginar que estem en una situació real d’atac d’un exèrcit i en mig del caos, volem trobar als nostres germans. Cal anar caminant molt poc a poc amb les 
mans pel davant per no ensopegar entre vosaltres. Imagineu que es tracta d’una situació real de guerra on hi regna la desesperació. FINALMENT, QUAN US TROBEU TOTS ELS MEMBRES 
DEL GRUP caldrà que us ajunteu fent una rotllana i us assegueu a terra EN SILENCI per a permetre que els altres grups es trobin tot seguit, sense destorbar-los. No es tracta d’una cursa 
per veure qui es troba més aviat. Manteniu-vos asseguts al terra, en rotllana, en silenci i sense treure 'us la vena dels ulls. 
 
COM S’ENTREGARÀ LA PROVA ?  
Els vostres monitors us marcaran la prova amb un segell que hi digui “PROVA SUPERADA AMB ÈXIT”, 
 i us donaran la PRIMERA DADA que haureu d’apuntar en el MAPA CENTRAL del LLIBRE DE FAMÍLIA.  
Cal recordar que tots els grups participants tindreu dades diferents i per tant no es poden copiar !! 
Les dades apuntades al mapa ens serviran a l’endemà per a jugar a la GRAN PROVA FINAL de dissabte al vespre. 
 
QUÈ ES NECESSITA PER A FER LA PROVA ? 
Bolígraf o Retolador que els participants han portat des de casa per poder fer anotacions al LLIBRE DE FAMÍLIA. 
Una vena negra per tapar els ulls.  
 
QUIN MÒDUL DEL “PASSAGES” ESTÀ ADAPTAT AUESTA PROVA ? 
Fa referència al MÒDUL ESCAPE AND SEPARATION. 
 
QUINS OBJECTIUS D’AQUESTA PROVA ( VIVENCIAL / EMOCIONAL / ESPIRITUAL / LÚDIC ) ? 
L’objectiu d’aquesta prova és prendre consciència que en moments molt crítics els nostres germans, o familiars en general són els que ens acompanyaran per poder seguir endavant. La 
supervivència depèn de la vostra unitat.  
 
MANIFEST DE LA PROVA 
Benvolguts participants del geocatxing-eso-2016: acabeu de viure una situació límit i desconcertant. El vostre entorn s’ha tornat hostil. La vostra vida està en perill i això ha fet que 
cerquéssiu la vostra família per mirar de sobreviure junts. Que no es perdi cap membre davant de l’atac imminent d’un exèrcit.  Un cop trobats heu tingut un alè d’esperança : almenys 
esteu tots junts. Almenys us teniu els uns als altres i us podeu ajudar, que ja és molt. A partir d’ara serà imprescindible que aneu ben junts. No us separeu. La vostra supervivència depèn 
de la vostra compenetració i entesa.  
 
LLIBRE DE FAMÍLIA – SEGELLS 
Al final de la prova, un cop tots els grups s’hagin retrobat, donarem unes instruccions clares de que cal fer: “ Obriu el vostre LLIBRE DE FAMÍLIAR per la pàgina on hi diu “PRIMERA 
PROVA DEL GEOCATXING-ESO-2016 – PROVA DEL REAGRUPAMENT FAMILIAR “. Us demanarem que apunteu en el lloc on calgui, 2 PARAULES que descriguin millor els vostre sentiments o 
emocions que heu experimentat durant la prova. Us aneu passant el llibret en silenci entre els membres del grup. Cadascú anotarà 2 emocions... Quan tots els membres del grup hagin 
apuntat les emocions us haureu de posar d’acord per triar una sola paraula d’entre les que havíeu apuntat. Serà el que considereu el vostre SENTIMENT MAJORITARI, el que sigui més 
experimentat en la prova.  
 
ENTREGA DE NÚMEROS SECRETS 
En aquesta prova s’entregarà el PRIMER dels 4 números secrets que caldrà anotar el la pàgina central del Llibre de família o MAPA DEL GEOCATXING. Cal recordar que aquests 
números són diferents per cada grup de manera que no es poden copiar. No serveix de res. Cada grup juga amb números diferents. 
   
 

17:20h. REAGRUPAMENT  
FAMILIAR  



QUIN MÒDUL DEL “PASSAGES” ESTÀ ADAPTAT AUESTA PROVA ? 
Fa referència al MÒDUL ESCAPE AND SEPARATION. 
 
QUINS OBJECTIUS D’AQUESTA PROVA ( VIVENCIAL / EMOCIONAL / ESPIRITUAL / LÚDIC ) ? 
L’objectiu d’aquesta prova és prendre consciència de que en casos d’urgència cal saber triar amb rapidesa que és el prioritari. Abans de fugir i deixar tot enrere, abans d’abandonar casa 
nostra cal agafar l’imprescindible. QUÈ TRIAREM ? Què és el que una família acostuma a agafar quan es troba en aquestes circumstàncies. Que és el més necessari per a sobreviure ?   
  
MANIFEST DE LA PROVA 
Un cop cada curs arribi al lloc on ha fugit el monitor llegirà el manifest de la PROVA DE LA FUGIDA. En el manifest s’explica que els estris que habitualment agafen les persones que fugen 
bruscament de casa seva són “UN POT METÀL·LIC i UNA MANTA”  
 
LLIBRE DE FAMÍLIA – SEGELLS 
Els monitors han segellat els llibres on els grups han anotat els objectes que han agafat abans de sortir corrent cap a fora del recinte escolar. 
 
ENTREGA DE NÚMEROS SECRETS 
En aquesta prova també es farà entrega d’un NÚMERO SECRET a l’arribar al destí de la fugida. Cal recordar als participants que tots els grups juguen amb números diferents i que per 
tant no serveix de res copiar els números. Tots els grups tenen els seus propis números que serviran per jugar la prova final. Per tant, també la resposta de la prova final serà diferent par 
cada grup. Tampoc es podrà copiar.  
 

18:00h. LA FUGIDA  

SEGON D’ESO 
LES ROQUES DE LA 

CARRETERA 

EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA ?  
Un cop acabada la prova anterior, mentre encara som asseguts a terra cada grup amb els seus components 
es repartirà una bossa de escombraries per grup. De sobte es senten uns crits. Són 5 adults que arriben 
corrents. Tenen la cara mascarada i amb alguna ferida. Ens venen a avisar de que al poble del costat s’ha 
produït un atac molt violent per part d’una milícia d’homes que ha sang freda han matat indiscriminadament 
molta gent. Ara venen cap aquí !! Estan a 7 minuts. Cal anar a són les motxilles. AGAFAR UN OBJECTE 
PER PERSONA. L’objecte que cregueu més necessari per a sobreviure d’entre els objectes que heu portat. 
Li ensenyareu al vostres monitors els objectes que heu triat. La resta de les coses es quedaran on eren. 
Posareu els objectes dins la bossa d’escombraries. I quan els monitors donin la ordre CADA CURS sortirà 
corrent en direcció a un lloc allunyat del Col·legi. Els de PRIMER d’ESO aniran a la FONT DEL RIU FONDO. 
Els de SEGON d’ESO aniran a les ROQUES DE LA CARRETERA. Els de TERCER D’ESO van al PANTÂ 
DE SAN RAMON. Els de QUART d’ESO aniran cap a l’ERMITA DEL COLE. 
 
COM S’ENTREGARÀ LA PROVA ?  
Els actors-monitors adults que arribaran malferits seran els que explicaran ens posaran en situació. Acte 
seguit per megafonia es llegirà la prova per a que quedi clar el que cal fer. Com que es tracta d’una prova 
que cal fer en 7 MINUTS cal tenir la consigna de que cal fer molt ben explicada abans d’alçar-se de terra. 
ESTARIA BÉ QUE DURANT AQUESTA PROVA ES POSES MEGAFONIA DE CARROS DE COMBAT, TRETS ... DES DE LA 
ZONA DE LA TORRE...PER SEMBLAR UNA MICA MÉS REALISTA QUE S’ACOSTA UN ATAC !! 
 
QUÈ ES NECESSITA PER A FER LA PROVA ? 
Entendre bé la prova abans de fer-la, per evitar el caos. 
 
 



QUIN MÒDUL DEL “PASSAGES” ESTÀ ADAPTAT AUESTA PROVA ? 
Fa referència al MÒDUL TEMPORARY SHELTER. ELS “EVENT CARDS”. 
 
QUINS OBJECTIUS D’AQUESTA PROVA ( VIVENCIAL / EMOCIONAL / ESPIRITUAL / LÚDIC ) ? 
 
MANIFEST DE LA PROVA 
Un cop guarits i berenats, Es llegeix el lema del fugitiu a modo de manifest : “SI VAS SOL ANIRÂS MÉS RÀPID, PERÒ SI ANEM JUNTS ARRIBAREM MÉS LLUNY” Es un manifest que 
parla de la SOLIDARITAT com a eina per poder avançar i sobreviure. 
 
LLIBRE DE FAMÍLIA – SEGELLS 
Els monitors demanaran que tothom anoti el lema al seu llibre de família en el full de la prova d’eventualitats. Llavors els monitors segellaran les proves com a fetes,. 
 
ENTREGA DE NÚMEROS SECRETS 
En aquesta prova no es donen números secrets. 

18:30h. LES EVENTUALITATS 
EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA ?  
Cada curs viurà una EVENTUALITAT diferent. Els de primer d’ESO que es troben a la FONT DEL RIU FONDO beuran aigua de la font. Un sobre gran es descobrirà un cop hagi begut 
tothom. En el seu interior hi ha una nota dels agents rurals que avisen que l’aigua està contaminada amb els gèrmens que causen el còlera. Tothom emmalaltirà. Ho escenificarem pintant-
nos la cara de groc. Explicarem que és el còlera i quin és el seu tractament. Un monitor trobarà un Walki-Talki i demanarem ajuda fins a obtenir resposta. 
Els alumnes de 2n d’ESO han anat corrent cap a recepció i han anat per baix a la finca fins a les PEDRES DE LA CARRETERA. Un cop allí s’explica que és la deshidratació i lo important 
que és l’aigua per la vida. Imaginarem que el grup fa dies que nou beu. A la pell surten ferides. El monitor tindrà una bossa plena de pintures per simular les ferides ( sang artificial, ... ) 
Necessitem cercar aigua urgentment o moriran deshidratats. Un monitor ha trobat un Walki-Talki i demana auxili.  
Els de 3r d’ESO han anat corrent fins al pantà de Sant Ramon. A mig camí els hi han dit que vagin en compte. A diferència d’altres grups de fugitius ells van cap a una zona pantanosa. 
Podran beure aigua però cal anar molt en compte amb les aigües pantanoses per que amaguen animals perillosos i el fang del fons pot ser una trampa mortal. Per tant prohibit posar-se a 
l’aigua. Alli trobaran un home que ha caigut a l’aigua i no pot sortir. El trauran2 llençant-li unes cordes. A canvi, com agraïment per haver-los salvat l’home els oferirà aigua per beure i 
fruita. El grup de 3r d’ESO que també porta un walki-talki demanarà fruita i aigua per tots els participants al geocatxing.  
Finalment els de 4rt d’ESO han fugit directes a l’ermita del col·legi. De camí han trobat una farmaciola. En el seu interior hi ha alguns medicaments. Quan reben la noticia a través del 
walki-talki de que els de 1r d’ESO han emmalaltit de còlera mirant dins la farmaciola a veure si hi ha el remei pel còlera. No hi és. Però hi ha una nota amb un remei ancestral que assegura 
que pot guarir la malaltia. Cal cercar uns bolets que només es fa a la muntanya sagrada de l’ermita de Sant Antoni. Tot el grup farà una batuda per trobar els bolets. Quan els trobaran 
prepararan el remei seguin les instruccions del la nota de la farmaciola i avisaran als de primer que vinguin a l’ermita de Sant Antoni a guarir-se.  
 
Quan tots els participants del GEOCATXING es trobaran a l’ermita s’ajuntaran a d’alt l’ermita els de 1r es guariran gràcies al remei que han fabricat els de 4rt. Els de 2n podran beure 
aigua i així tornar-se a hidratar gràcies a l’aigua que han pujat del pantà els de 3r. I finalment gràcies a la generositat de l’home que han salvat de l’aigua, tothom podrà berenar una peça 
de fruita.  
 
COM S’ENTREGARÀ LA PROVA ?  
Escrita en un sobre que està clavat en un arbre a la bora de la font del Riu Fondo en el cas de la alumnes de 1r d’ESO.  
Escrita en un sobre que està clavat en un arbre a la bora de les pedres de la carretera en el cas dels de 2n d’ESO. 
Escrita en un rètol a mig camí del pantà de Sant Ramon anunciant la perillositat de les zones pantanoses. La resta ho fa l’actor que està en l’aigua. 
Una nota dins d’una farmaciola antiga que es troben en el camí. Troben uns bolets simulats que serviran per fer un preparat que el monitor farà amb plàtan esclafat i birutes de kid-kads. 
 
QUÈ ES NECESSITA PER A FER LA PROVA ? 
Un sobre amb la notícia del còlera. Pintura groga de maquillatge i esponges per a poder pintar la cara a tots els nens ( també servirien uns sobres amb fècula tenyida de groc com les dels 
Holy Party ) Un Walki-Talki per curs. Gases i pintures per simular ferides, sang artificial...adhesiu cutani i paper de wàter tenyit.  



QUIN MÒDUL DEL “PASSAGES” ESTÀ ADAPTAT AUESTA PROVA ? 
Fa referència al MÒDUL TEMPORARY SHELTER.  
 
QUINS OBJECTIUS D’AQUESTA PROVA 
( VIVENCIAL / EMOCIONAL / ESPIRITUAL / LÚDIC ) ? 
Prendre consciència que sense la cooperació entre els homes 
qualsevol eventualitat podria representar la mort segura. 
 
MANIFEST DE LA PROVA 
Un cop guarits i berenats, Es llegeix el lema del fugitiu a modo de manifest :  
 
LLIBRE DE FAMÍLIA – SEGELLS 
Els monitors demanaran que tothom anoti el lema  
al seu llibre de família en el full de la prova d’eventualitats.  
Llavors els monitors segellaran les proves com a fetes,. 
 
ENTREGA DE NÚMEROS SECRETS 
En aquesta prova no es donen números secrets. 

19:00h. EL REFUGI TEMPORAL 
EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA ?  
Quan tots els participants del GEOCATXING es trobaran a l’ermita s’ajuntaran a d’alt l’ermita els de 1r es guariran gràcies al remei que han fabricat 
els de 4rt. Els de 2n podran beure aigua i així tornar-se a hidratar gràcies a l’aigua que han pujat del pantà els de 3r. I finalment gràcies a la 
generositat de l’home que han salvat de l’aigua, tothom podrà berenar una peça de fruita.  
 
COM S’ENTREGARÀ LA PROVA ?  
Un portaveu de cada curs explicarà la seva eventualitat i els monitors organitzaran unes files per a que cada participant de 1r d’ESO pugui rebre una 
cullerada del preparat a base de bolets ( plàtan i kid-kads matxucats ) per a poder curar la còlera. Els de segon faran cua per hidratar-se gràcies a 
l’aigua que han carregat amb garrafes des del pantà de Sant Ramon. Finalment arriba el Sr. que va ser rescatat del pantà i porta fruita per tothom com 
agraïment. Tothom podrà berenar. Finalment un portaveu de l'organització llegirà un manifest del fugitiu : I VAS SOL ANIRÂS MÉS RÀPID, PERÒ SI 
ANEM JUNTS ARRIBAREM MÉS LLUNY” Es un manifest que parla de la SOLIDARITAT com a eina per poder avançar i sobreviure. 
 
QUÈ ES NECESSITA PER A FER LA PROVA ? 
10 garrafes d’aigua. Els bolets simulats. Plàtans, kidkads.i un bol amb unes forquilles per fer el trinxat i que tots els participants de 1r d’ESO en puguin 
menjar. Berenar a base de fruita per tothom que portarà l’home del pantà que vam salvà. 



. 

EL PAS DE LA FRONTERA 
EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA ?  
Els participants aniran marxant de l’ermita del col·legi esgraonadament. Primer ho faran els de 4rt. Quan arribaran de nou al col·legi es trobaran una pista americana. Hauran de passar 
en grups familiars per una sèrie d’obstacles fins arribar al final de la pista on s’agruparan en grups poblacionals (per cursos) per accedir al país d’acollida saltant una tanca tots alhora..  
 
Proves: La pista d’obstacles estarà dissenyada per a que puguin passar 5 participants al mateix temps. És a dir una família sencera. En el moment que la família hagi superat el primer 
obstacle. Es deixarà que comenci la següent família. D’aquesta manera tindrem uns 6 o 5 grups familiars tota l’estona al mateix temps i guanyarem agilitat. 
1º Salt de pneumàtics; Els participants hauran de passar per 10 pneumàtics, saltant de roda a roda per dins. Fan falta 50 pneumàtics. 
2º Pas del filat; Els participants hauran de passar arrossegant-se durant uns 7 metres sense tocar unes llaunes que penjaran del filat. Fan falta llaunes, brides, corda de bala de palla (negra) i 
3-4 estaques. 
3º Pas tibetà; Els participants hauran de passar en fila per un pas tibetà elevat 50cm del terra. Fa falta un pont tibetà.(Ja en tenim un). 
4º Pas de la camilla; Els participants han de portar un dels membres a sobre d’una camilla i després un membre de la família ha de tornar-la al punt d’origen per la següent família. Fan falta 6 
sacs de ràfia i dues barres de ferro. 
5º Tunel d’accés a la valla; Els participants han de passar per dins d’un túnel ajopits de quatre mans i peus, agafant-se els uns als altres pels turmells en fila índia. Fan falta 10 palots i tela 
negra. 
6º Accés a la tanca; Tots els grups familiars esperarant al costat de la valla que totes les famílies del seu curs acabin els obstacles. És millor passar la tanca tots junts. Saltaran per sobre unes 
bales de palla i es llençaran a l’altre banda de la valla. Fan falta 4-5 bales de palla petita i una colxoneta del gimnàs. 
  
Al final de la prova ja estaran oficialment en un país estranger d’acollida i per primera vegada seran refugiats. Com a tals se’ls dóna la benviguda i se’ls interna al camp de refugiats. Se’ls 
identifica amb una polsera acreditativa. No cal que apuntin res al llibre per què será un moment de nervis doncs encara han de plantar la tenda i muntar el campament. Si de cas en el 
moment en què hagin acabat de muntar el campament sí que seria interessant que apuntessin al llibre alguna sensació. 
  
COM S’ENTREGARÀ LA PROVA ?  
Arriba un actor i diu que aquesta nit és la nit. Fa dies que ningú passa la frontera al país veí.  Sembla que el pas fronterer està tranquil. Cal intentar-ho. Ho farem per grups. Deixarem anar als 
més grans primer que són més ràpids. Si aconsegueixen saltar la tanca en el país veí diuen que hi ha camps d’acollida que són zones segures per a viure. “ Els de 4rt ens aniran informant pel 
walki. 
Quan els cursos arriben a començament de la pista americana un actor llegeix la prova: “Benvolgudes famílies, Ens trobem al final del vostre gran viatge. Després de passar totes les 
vicissituts d’una fugida precipitada de casa vostra, heu patit desorientació, por, incertesa i misèria. Heu hagut de renunciar a pràcticament totes les vostres possesions materials. 
Mitjançant la cooperació i solidaritat heu arribat fins aquí; el pas de frontera. És un dels moments més durs i perillosos del vostre trajecte. No és una cursa de temps per què l’important 
és que tots els membres hi arribeu al mateix temps. A més a més us haureu d’esperar a que finalitzi tot el curs per fer l’últim salt plegats. D’aquesta manera tindreu més possibilitats 
d’arribar al camp de refugiats i poder esquivar les mesures de seguretat de la frontera. Bona sort!! 
 
QUÈ ES NECESSITA PER A FER LA PROVA ? 
Tot lo necessari per fer la pista americana 
 
QUIN MÒDUL DEL “PASSAGES” ESTÀ ADAPTAT AUESTA PROVA ? 
Fa referència al MÒDUL BORDER CROSSING 
 
QUINS OBJECTIUS D’AQUESTA PROVA ( VIVENCIAL / EMOCIONAL / ESPIRITUAL / LÚDIC ) ? 
Arriscar-se per una vida més segura a l’altra banda.  
 
MANIFEST DE LA PROVA 
Abans d’atravessar la tanca que entra al Camp de Refugiats por ser un bon moment per a llegir  
un manifest sobre les fronteres entre països. 
 
LLIBRE DE FAMÍLIA – SEGELLS 
A l’altra banda de la tanca posarem el segell del camp de refugiats 

  

20:00h. 



. 

ACOLLIDA AL  
CAMP DE REFUGIATS 

EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA ?  
A l’arribada al camp de refugiats, a cada participant se li posarà una polsera de refugiat d’ACNUR i per grups es farà entrega i lectura de les normes del camp de refugiats. Acte seguit se’ls hi 
donarà un número de tenda i tot el material necessari per poder muntar una tenda. A cada grup se li donarà també un petit esquema (por estar inclòs al llibre de família) amb les instruccions 
de muntatge de les tendes. Cada tenda tindrà el seu lloc marcat a terra amb un número que coincidirà amb el número de tenda ala zona del camp destinada a les tendes (es important tenir 
preparada la distribució de les tendes, per tal d’evitar descontrol a l’hora de muntar-les i per a que quedi delimitada cada zona del camp correctament). 
Cada monitor col·laborarà en el muntatge de les tendes dels seus grups i també serà el responsable de supervisar el correcte muntatge de les tendes. Els responsables del campament faran 
entrega del material necessari – eines , martells, tisores, etc...- que hauran de ser retornades per els monitors al finalitzar el muntatge de les tendes. 
És important que a l’hora de dissenyar el camp i per tal de donar-li més realisme a l’activitat tinguem present que: No disposar de taules i cadires per menjar ; no disposar de llits per dormir ; 
disposar només d’un lloc on es pugui agafar aigua ; no disposar de llum ( encara que per seguretat en tindrem ) ; els àpats han de ser senzills 
 
COM S’ENTREGARÀ LA PROVA ?  
Tots els monitors adults anirem amb xalecos de l’ACNUR. Serem l’autoritat dins del Camp. Tots sabrem el que hem de fer. 
 
QUÈ ES NECESSITA PER A FER LA PROVA ? 
L’espai que hem d’utilitzar per a fer el camp de refugiats ha de ser un espai (a poder ser tancat) el suficientment gran per poder muntar les tendes i les zones comunes per menjar, pels wàters 
químics i pel punt de recollida d’aigua. 
 
ZONA TENDES 
Ha de ser un espai obert suficientment gran per poder muntar les tendes (mínim 12m2 per tenda). 
MATERIAL NECESSARI PER GRUP 
Una ràfia de 3mx4m   Dos pals, un de 130cm i l’altre de 90cm (aproximadament)    Un cordill de 2m     12 claus de 120mm i 12 arandeles   Cinta americana    Paper de diari 
ZONA WC 
Ha der ser una zona una mica apartada de les tendes, en la que s’hi puguin col·locar els wc químics necessaris per passar tot un dia. Cal tenir previst un punt d’aigua a prop d’aquesta 
zona per si fos necessària. 
ZONA COMUNITARIA 
Ha de ser una zona a prop de les tendes, i el més allunyada possible de la zona de wc on puguem realitzar les activitats comunes (menjar, parlaments, etc) d’aproximadament 1m2 per 
cada participant. 
ZONA APROVISIONAMENT D’AIGUA 
Posar un únic punt de recollida d’aigua potable on tots els participants que vulguin aigua hagin de fer cua per aconseguir-la. 
ZONA DESCANS - OMBRA 
Hi haurà una zona coberta -amb una tela- prou ampla per acollir a tots els participants per tal de assegurar-nos que les hores de més calor no es passin sense protecció. La zona més 
indicada es el passadís que queda al costat de la piscina. 
 
QUIN MÒDUL DEL “PASSAGES” ESTÀ ADAPTAT AUESTA PROVA ? 
Fa referència al MÒDUL SETTING UP CAMP. 
 
QUINS OBJECTIUS D’AQUESTA PROVA ( VIVENCIAL / EMOCIONAL / ESPIRITUAL / LÚDIC ) ? 
La simulació d’un camp de refugiats real és elm plat fort de la nostra experiència. Hi passarem un dia sencer i empatitzarem amb la realitat que viuen milions de persones arreu del món, amb 
totes les seves incomoditats i dificultats. En els camps de refugiats hi ha cooperació internacional. Son persones que han decidit lliurement dedicar part de la seva vida a viure en les 
condicions similars als dels refugiats per ajudar-los a que puguin tenir assegurat lo bàsic per viure: un àpat al dia a base de sorgo, aixopluc en tendes de l’ACNUR, salut bàsica, i si hi ha sort 
escola per tenir la sensació de normalitat en el dia a dia. Escola com la que ajuden a fer els jesuïtes cooperants amb Jesuïtes pels Refugiats.  
 
MANIFEST DE LA PROVA 
 
LLIBRE DE FAMÍLIA – SEGELLS 
Els hi segellarem els plànols amb un segell del Camp de Refugiats Claver. 

  

21:00h. 



21:00h. 
ACOLLIDA AL  

CAMP DE REFUGIATS  



NORMATIVA DEL CAMP DE REFUGIATS 
 
NORMES INTERNES DEL CAMP DE REFUGIATS. 
 
1.       Cada grup de 5 participants ( UNA TENDA ) tindrà un monitor assignat.  

 Aquest monitor serà el seu responsable directe. Hi haurà un monitor adult per a cada 10 participants.  
   

2.       Cada participant es responsable de: 
 a.    El seus estris personals. 
 b.    Mantenir neta i en ordre la seva tenda.     
 c.    Mantenir en ordre i endreçats els espais públics 

                                   i.      Lavabos 
                                  ii.     Espais d’activitats. 
                                 iii.      Zones “menjador”. 
                                 iv.      Instal·lacions de l’escola. 
                                  v.      Instal·lacions alienes a l’escola ( finca ) 

 d.     Seguir totes les indicacions i ordres (si s’escau) transmeses pels organitzadors  
         i els monitors del Geocatxing-ESO-2016. 
 e.      Mantenir l’ambient de col·laboració i de solidaritat 

  
3.       Cada grup es responsable de: 

 a.      La seva tenda. 
 b.      La neteja de la tenda i de la zona al voltant d’aquesta. 
 c.       Els estris personals de cada integrant del grup. 
 d.      Mantenir el seu espai en odre. 
 e.      Fomentar l’ambient solidari tant dins el seu grup com amb tots els altres grups. 

  
4.       Que està prohibit: 

 a.      Qualsevol producte de menjar i de beguda de fora del camp. 
 b.      Fumar. 
 c.      Estupefaents 
 d.      L’ús d’encenedors, elements pirotècnics, elements sonors que puguin molestar els altres. 
 e.      Fer foc. 
 f.       No respectar els horaris dictats pels monitors. 
 g.      No respectar el silenci nocturn. 
 h.      Sortir de la tenda durant la nit. 

                   ( Si cal sortir, es necessari avisar a un dels monitors que estaran pendents del camp durant la nit.) 
 i.        Tenir un comportament desconsiderat o mal educat cap a altres participants. 

  
5.       Que poden fer els monitors: 

 a.      Poden limitar l’ús de telèfons mòbils. 
 b.      En cas d’indisciplina greu, trucar als pares d’un/uns participant/s, per a que pugin a l’escola a recollir al seu            
           fill. Sigui l’hora que sigui. I si es creu oportú, es sancionarà a tot el grup amb la mateixa mesura. 
 c.       Alterar o modificar les normes del joc per força major tals com inclemències meteorològiques o d’altres tipus 
           de incidència. 
   



SAPS QUÈ ÉS  
EL SORGO ? 

22:00h. 



LA CARTA A LES FAMÍLIES 
Dins de la prova núm. 6 “acollida al camp de refugiats”, plantejarem diferents activitats als alumnes per que es puguin fer una petita idea del dia a dia en aquest espai i també per que prenguin 
consciència dels sentiments i emocions que hom pot tenir quan es troba en una situació com aquesta.  
Per aquest motiu els prepararem l’activitat que es dirà  CARTA ALS FAMILIARS. 
  
1 - QUÈ CAL FER ? 
Aquesta activitat esdevindrà entre les 21:30 i les 22:00 del divendres, abans de l’àpat de “sorgo” que els haurem preparat per sopar. 
Consistirà en que cada alumne disposarà aproximadament d’uns 15 minuts per escriure una carta als seus pares.  
La carta ha d’estar escrita per un refugiat i per tant s’hauran de posar per un moment en la seva pell. En ella els hauran d’explicar els seus sentiments, si tenen por, si estan tristos, si se senten sols 
i a la vegada explicar-los les ganes que tenen de veure’ls i que canviarien de la seva relació abans de la fugida, si tornessin a estar junts. 
La finalitat d’aquesta carta, a més a més de fer-los reflexionar sobre el que deu  passar pel cap d’un refugiat i a valorar el poder gaudir de l’afecte i de la proximitat dels éssers estimats, els 
servirà com a moneda de canvi per un àpat que consistirà en un entrepà i que se’ls donarà mitja hora després de que s’hagin menjat el “sorgo”. 
Els entrepans arribaran al camp de refugiats mitjançant un carregament especial d’ajuda humanitària de l’organització AGNUR.  (Es prepararà un mitjà de transport per tal de simular un camió 
carregat d’aliments per fer més suportable la nit als refugiats). 
  
 2- QUÈ S’HA DE LLEGIR: 
“Sres i Srs. Refugiats. Per tal d’ajudar-los a comunicar-se amb la seva família més propera, l’organització del camp de refugiats  del Col·legi Claver ha decidit posar-los a la seva disposició un full 
de paper per tal que expliquin als seus pares la seva situació actual. Cadascú de vostès haurà  d’escriure una carta als seus pares, la qual serà necessària per superar la prova i obtenir la 
recompensa. Disposaran de 15 minuts per fer-la i en ella s’hi hauran de tractar 3 temes: 

 1.-  Sentiments d’un refugiat que ha marxat a corre cuita de casa seva i ara es troba en un camp de refugiats, separat dels seus éssers estimats i dormint en una tenda de campanya 
  provisional sense cap comoditat ni àpat assegurat. 
 2.-  Explicar-los el sentiment d’enyorança. 
 3.-  Explicar quines coses canviarien de la seva relació anterior, si en un futur es tornessin a trobar i tinguessin l’oportunitat de tornar a conviure junts.” 

 3-MATERIAL NECESSARI: 
 1 paquet de fulls (que proporcionarà l’organització del camp) 
 1 bolígraf que cada refugiat portarà a la seva motxilla. 
 1 grapadora per tancar cada carta 
 1 cronòmetre per regular el temps 
 1 mitja de transport per portar els entrepans 
 400 entrepans per sopar 

 4-QUÈ CAL ANOTAR AL LLIBRE DE FAMÍLIA: 
En aquest cas no caldrà fer cap anotació al llibre de família,  
ja que l’aspecte dels sentiments ja s’ha treballat a la  
prova núm. 1 del “Reagrupament Familiar”. 
 5-QUIN PASSATGE S’APLICA? 
Podríem dir que apliquem el 6è passatge. 
Tot i que en el manual els documents que han de complimentar en una llengua estrangera 
van destinats a l’obtenció d’un visat, en aquest cas han de fer una carta explicant sentiments  
que de vegades també costen d’entendre i d’expressar a canvi d’una ració d’aliment .  
 6-OBJECTIUS: 
Empatitzar amb els refugiats i prendre consciència dels sentiments que senten/pateixen. 
7-MANIFEST DE LA PROVA: 
En aquest cas no hi hauria cap manifest 
8-SEGELL DE LA PROVA: 
En aquest cas no caldria segellar el llibre de família. 
9-NÚMERO DEL MAPA CENTRAL: 
Aquesta activitat no aniria lligada a cap prova específica del Geocatxing. 

22:30h. 



TALLER D’ORIENTACIÓ  
NOCTURNA AMB ELS ESTELS 22:30h. 

00:30h. REFLEXIÓ FINAL DE DIA 
HERBES DE MABAN 

00:30h. SILENCI 



LLEVAR-SE 
Acció de Gràcies 08:00h. 

09:00h. ESMORZAR 

00:00h. VIGILÀNCIA NOCTURNA 



TALLER DE STRING-ART  

10:00h. 10:45h. 



TALLER DE SUPERVIVÈNCIA 

10:45h. 11:30h. 



PROVA DE LA INTEGRACIÓ  
Proposta per passatge número 7, Spokesman,  

Per a la seva execució durant el Geocatxing Claver 2016. 
Consideracions inicials. 
 Els refugiats i refugiades, sovint sense cap mena de documentació, han decidit prèviament abandonar el seu país i enfilar-se cap a la frontera més propera. Allà han de sol·licitar que les autoritats del país veí tinguin a bé acollir-los com a refugiats, i això –
que no és fàcil- suposa que cada família ha de ser capaç de convèncer al guarda fronterer –molts cops una persona orgullosa i poc accessible- que els hi cedeixi accés per tal de garantir la seva supervivència més propera. 
 Ni la diferència d’idioma entre ambdós països, ni la llarguíssima cua de refugiats, ni la prepotència del guarda, ni el nou alfabet, ni tan sols la incapacitat de molts damnificats per llegir i escriure són elements positius o constructius en tot aquest procés.  
 La capacitat de saber demanar bé les coses, d’anteposar el ego a la necessitat, la força i empenta que dóna la més absoluta desesperança són determinants per a convèncer les autoritats del país per a que aixequin la barrera i admetin el pas de cadascuna 
de la família. 
  
 Execució de la proposta. Entorn i motivacions. 
 La consideració de necessitat, d’incapacitat de comunicar efectivament, la sensació d’arbitrarietat en les decisions oficials fronterers, la imaginació i la il·lusió assertiva, així com la innegable humilitat que es necessita, seran elements a valorar i avaluar per 
cadascun dels guardes de seguretat que negociaran amb cadascuna de les famílies. 
 
Activitat única.  
 Un cop haver fet un breu briefing de sensibilització, en el que ficarem als participants en situació, es farà entrega a cada família una fulla de regulació i se’ls deixarà sols per tal que puguin preparar la seva estratègia, sense cap mena d’ajuda o suport dels 
monitors de l’activitat. Es comunicarà que aquest document s’ha d’entregar emplenat de mans d’un representant per família, que serà l’únic que podrà adreçar-se verbalment o gestualment al guàrdia. 
  
Com ho farem. 
 Cada família haurà de decidir com s’entrega aquest document, i qui és el portaveu. S’observarà que hi hagi una planificació i proposició democràtica i respectuosa en aquesta decisió. En cas que no fos així, es passaria al pla C. 
 Es posicionarà un seguit de cues de portaveus –a avaluar si fem que també hi sigui la família, per tal de fer més inabordables aquestes cues- i al principi d’aquestes cues es ficarà una taula on hi haurà un agent de duanes. Es valorarà si hi intervé un monitor 
amb armilla ACNUR que pugui ajudar en tot plegat, en alguns casos a l’atzar. 
 Aquest funcionari escoltarà sense interès les paraules o gestos de cada portaveu, sense adreçar-se verbalment –recordem que parlem un altre idioma- i llegirà amb poca atenció la fulla que li serà entregada. 
 Segons l’actitud del portaveu, resoldrà la seva sol·licitud d’una forma o d’una altra. 
  
Pla A: el portaveu és submís i humil: té accés immediat al nou país. 
Pla B: el portaveu té un caràcter conciliador però sense docilitat o submissió, és ordenat de tornar al final de la cua, i se’ls hi fa entrega d’una fulla única de “contrasenya” que han de descodificar. 
Pla C: el portaveu ha estat imposat sense criteri compartit a la família es detingut i separat del grup, que es veurà obligat a debatre qui els representa de nou; paral·lelament és situat al final de la cua. 
  
Un cop garantit el passi al nou país d’acollida, es fa entrega a cadascú d’una polsera de refugiat. 
  
Quin material necessitem: 
  
Un full de regulació per família. 
Bolígrafs i fulls. 
Targetes de ‘contrassenya’. 
Uns monitors vestit de guàrdia.  
Una taula de camping per monitor. 
Un segell de “PASS”. 
Un tècnic ACNUR. 
Polseres de refugiat. 
Una colla d’adolescents. 
Document a entregar per a cada família. 
  
La teva família té la única esperança d’accedir a un país industrialitzat i civilitzat. Amb aquest objectiu heu de decidir un de vosaltres que farà de portaveu i representant de la vostra família, i negociar amb els oficials de duana del país que desitgeu us pugui 
acollir. 
 Teniu 10-15 minuts per a preparar aquesta entrevista, i heu de decidir: 
 Qui us representarà. 
Quina és l’actitud ideal per apropar-vos i parlar amb les autoritats locals 
Què heu de dir per tal de convèncer les autoritats duaneres que us permetin el pas com a refugiats. 
 Treballant tots plegats, prepareu aquesta entrevista i ajudeu al vostre representant tot simulant l’escenari que es trobarà més endavant, en el que haurà de sol·licitat formalment la vostra admissió, que serà totalment vital per a la vostra supervivència més 
immediata. 
 Heu de preveure que, possiblement, el guàrdia de duanes que us atendrà no té per què entendre el nostre idioma o llenguatge. 
 Expresseu-li les vostres emocions: por, tristesa, enuig, esgotament, i expresseu-ho sense paraules. Escolliu, de la mateixa forma, quines dues o tres paraules podrien ser útils per ajudar en el vostre treball, en el improbable cas que el guàrdia entengués el 
vostre idioma. 
 Un cop el vostre representant estigui preparat, acompanyeu-lo en la cua d’accés sense oblidar que només ell o ella pot adreçar-se a les autoritats.  
 
  
Documents desxifrables per a aquelles Famílies que són en l’estadi B. 
  
Es proposa emprar un alfabet codificat però accessible, per tal que puguin resoldre una paraula per cada grup aquelles famílies que són en l’escenari B (que no han tingut l’actitud submisa).  
 Un cop resolt l’enigma, el guàrdia, de molt mala gana, els admetrà en el país d’acollida. 
 Veure pàgina 71 de passages per exemples. 
  
  
 

11:30h. 12:15h. 



TALLER DE TRAVESSIA MARINA 
 Consideracions inicials. 

 Atenent la naturalesa de l’acte, i l’intent de sensibilitzar els alumnes des de la vessant compromesa però també lúdica,  
més encara quan l’entorn correspon a la piscina de l’escola, l’equip responsable proposem dues activitats diferenciades, per a que puguin ser parlades i avaluades. 

Execució de la proposta. Entorn i motivacions. 
 En un entorn propi del lleure estival com és la piscina a l’aire lliure de l‘escola, procurarem fer tres grups d’activitats per tal que tots els infants i joves puguin disposar d’una estona de contacte amb l’aigua, i conjugar-ho amb un 

afany lúdic i experimental. 
A banda dels responsables de l’activitat i dels monitors del ‘Passages’ s’ha aconseguit el suport del Club de submarinisme de més massa social a la ciutat, el Club Terra Blau, que dotarà d’instructors i monitors que marca la 

normativa a una activitat aquàtica d’aquest nivell.  
Per tant, es proposen tres activitats complementàries que tot seguit descrivim. 

 
  

 
  
Activitat número 3. Part pràctica de la sessió de rescat. 
  
La proposta és simular el rescat d’un grup de persones que són a l’aigua, tot havent llençat 
elements i materials numerats, tant de naturalesa flotant com metàl·lica. En un temps determinat, 
els grups han de rescatar tantes peces com els hi sigui possible 
La activitat està supervisada tant per un grup de bussejadors com per un socorrista. 
La activitat pot ser grup a grup, com també diversos grups a la vegada. En el darrer cas, els 
elements estarien separats per colors (un de diferent per grup), per tal de diferenciar els elements 
de cada equip. 
  
Què faríem: 
 - Sensibilització sobre el rescat aquàtic. 
- Explicació de la activitat. 
- Llançament a l’aigua d’un nombre determinat d’objectes. 
- Concretar i supervisar el temps que cada equip té. 
  
Quin material necessitem: 
 Un equip bàsic de rescat subaquàtic. 
Un equip de submarinisme i botelles carregades amb aire. 
Un monitor de submarinisme.  
Un monitor de submarinisme de reserva. 
Un instructor de submarinisme. 
Un tècnic en emergència sanitària. 
Un vigilant de socors. 
Un botiquí de salvament. 
Un grup de boies i elements metàl·lics amb colors diferents i numerats del u al quinze. 
Una cistella on es depositaran aquests elements. 
Una colla d’adolescents. 
Crema de sol i protecció. 
  
Nota 1: Aquesta activitat-joc pot ser part del fil argumental doncs amb aquestes peces es podria 
construir un objecte de tamany determinat, que serveixi per a alguna cosa més endavant del 
‘Passages’. El que aconseguiríem seria dotar de fil argumental. 
Nota 2: Aquesta activitat és part de l’entrenament habitual dins del món dels 
espeleosubmarinistes amb el condicionant que ho fem amb una màscara totalment opaca, per tal 
de simular l’estrés d’una pèrdua, i desenvolupar el control mental i la creativitat en situacions 
d’estrés i risc vital. La pràctica sol ser haver de reconstruir un regulador trencat amb el tacte i 
temps limitat, o bé trobar el fil d’ariadna que en teoria hem perdut i que ens ha de dur fora de la 
cova. 
paterna. 

 
  
Activitat número 1. Taller de rescat aquàtic. 
  
En col·laboració amb el Club de Submarinisme 
Terra Blau de Lleida, es proposa una activitat de 
salvament i rescat aquàtic, així com un taller de 
primers auxilis relacionats amb el medi aquàtic. 
Aquesta activitat, lectiva i usual en qualsevol curs 
de submarinisme, estaria impartida per Javier 
Clemente, Instructor Nacional de Submarinisme i 
Tècnic en Emergències Sanitàries, i Xavier 
Miranda, Instructor Nacional de Submarinisme i 
membre d’honor de la Global Underwater Explorers 
i explorador espeleosubmarinista de la European 
Karstic Society. 
  
Què faríem: 
  
- Explicació teòrica de tècniques de salvament en 
l’aigua. 
- Pràctica de les tècniques més usuals de rescat en 
l’aigua. 
- Xerrada de primers auxilis bàsics en medi aquàtic. 
- Pràctica de P.A.S. i maniobres RCP en petits 
grups. 
- Simulació d’accident i necessitat de rescat d’un 
membre de la família en format de joc, de repte o 
de simulació. 
  
Quin material necessitem: 
  
Un equip bàsic de rescat subaquàtic. 
Un equip de submarinisme i botelles carregades 
amb aire. 
Un monitor de submarinisme.  
Un monitor de submarinisme de reserva. 
Un instructor de submarinisme. 
Un tècnic en emergència sanitària. 
Un vigilant de socors. 
Un botiquí de salvament. 
Un ninot de salvament i resucitació. 
Una colla d’adolescents. 
  
  
 
 

 
Activitat número 2. Joc de desplaçament 
aquàtic ‘la pastera’. 
  
Per tal de reflectir les dificultats que entranya 
la evacuació familiar en balsa aquàtica, es 
proposa una activitat en la que totes les 
famílies han de travessar dues vegades la 
piscina havent de portar un element delicat 
que no es pot mullar, tipus un paper, una 
construcció de cartró, o quelcom que han 
hagut de portar durant tot el Passages. 
  
Quin material necessitem: 
  
Una balsa aquàtica. 
Una balsa aquàtica de reserva. 
Un monitor de submarinisme. 
Un monitor de submarinisme de reserva. 
Un vigilant de socors. 
Un tècnic en emergència sanitària. 
Un equip de submarinisme i botelles 
carregades amb aire. 
Elements que dificultin el desplaçament en 
superfície, tipus boies i rodets de corda. 
  
Què fem: 
  
Durant l’execució del mateix, les famílies 
hauran de dur aquest element que simbolitza 
quelcom delicat mentre travessen dues 
vegades la piscina en una balsa, havent de 
suportar l’embat i les dificultats que 
provocaran l’equip submarinista i elements 
exteriors, tipus boies o rodets de corda. 
  
 
  

Activitat número 4. Bonus track. Bateig subaquàtic. 
  
Es proposa un bateig subaquàtic per a alguns grups concrets, 
sempre que l’horari sigui favorable. 
Atenció, probablement manqui supervisió i autorització 
paterna. 

12:15h. 13:00h. 



PROVA DE LA INTENDÈNCIA  
Consideracions inicials. 

 
 Sovint no es valora l’esforç que hi ha en preparar els apats a l’escola o a casa. I si es fessin ells mateixos almenys una part del dinar ? 

 
 Execució de la proposta. Entorn i motivacions. 

 
Farem EMPANADILLES de carn de vedella especiades a l’estil argentí.  

Ensenyarem nocions bàsiques de manipulació d’aliments per no contaminar el que cuinem o mengem. 
Ensenyarem a cuinar  

 
Activitat única.  

 Cuinarem 3 ó 4 empanadilles per participants ( entre 1200 – 1600 empanat illes ) 
 

Com ho farem. 
El primer grup farà la massa de les empanadilles . Els altres estendran la massa i aprendran a tancar-la en forma d’empanadilla. Les fregirà un cuiner. 

  
Quin material necessitem: 

Farina 
Mantega 

Sal 
Oli d’oliva 

Aigua 
Carn de vedella picada 

Pebrot verd 
Pebrot vermell 

Ceba 
Olives verdes 

Comí 
Pebre negra  
All en pols 

 
Recipents on poder posar les empanadilles cuites 

Paellera 
Paella gran 

Lloc amb ombra 
Bombona propà 

 
 

Document a entregar per a cada família. 
  

RECEPTA DE L’EMPANADILLA JAMBATAN  
 
 

13:00h. 13:45h. 



DINAR DE GERMANOR 14:00h. 



ACTIVITAT DEL LEMA  
DEL NOSTRE GRUP 

 
Que cal fer? 

Buscar un lema que reflecteixi un ideal que el nostre grup es vulgui fer seu.  
Aquest s’haurà de consensuar entre els membres del grup, i plasmar-lo en una cartolina que es penjarà en un lateral de la tenda.  

Que s’ha de llegir? 
Després de les hores viscudes i de les emocions sentides, es hora de parar i reflexionar sobre tot allò que hem après.  

La nostra “família” ha arribat fins aquí gràcies a l’ajuda que ens hem brindat els uns als altres, gràcies a que ens hem mantingut junts. Per reforçar aquest sentiment 
de pertinença al grup, en aquesta activitat haurem de buscar entre tots els membres del grup un lema, una frase curta que expressi una aspiració o ideal per a que 

serveixi de guia a la nostra conducta. 
A títol d’exemple, durant els darrers mesos de feina, la “família” de monitors del Geocatxing 2016 ens hem fet nostre el lema “Si camines sol aniràs més ràpid. Si 

caminem junts anirem més lluny”. (no podreu utilitzar aquest mateix lema). 
Disposareu aproximadament d’una hora per buscar el vostre lema entre tots els membres del grup i per plasmar-lo sobre una cartolina. Se us facilitarà un tros de 

carbó (restes del foc d’ahir a la nit), per a escriure. Podeu decorar la cartolina com vulgueu, utilitzant materials que trobeu al camp, però recordeu de deixar el lema 
ben visible.  

Quan s’indiqui, porteu la cartolina al monitor que us facilitarà cinta adhesiva per a penjar-la al lateral de la vostra tenda.  
Que necessitem per a fer l’activitat? 

1 cartolina blanca per grup. 
1 tros de carbó de la brasa del dia anterior. En el seu defecte, 1 tros de carbonet de dibuix. 

Cinta adhesiva.  
Que s’ha d’apuntar al llibre? 

El lema que hagin definit. 
Quina part de PASSAGES estem aplicant? 
S’emmarca en el mòdul “Final Debriefing”. 

Objectius de la prova ? 
Reflexionar sobre l’experiència personal viscuda, posant-la en comú amb la resta del grup.  

Compartir sentiments i emocions amb els altre membres de la meva “família”. 
Posar paraules a les emocions viscudes i sintetitzar-ho en una frase de consens. 

Reforçar el sentiment de pertinença al grup. 
Manifest de la prova 

CANÇÓ  
Fent camí per la vida  

(Esquirols) 
  

  

15:00h. 15:45h. 



ACTIVITAT DE  
TOTS TENIM UN SOMNI 

  
1.- OBJECTIU 
Es tracta de fer un taller la tarda del dissabte que ens faci somiar….. 
La idea va venir despés de veure el vídeo del camp de refugiats de Maban al Sud Sudan on el Alvar ens mostrava com els nens del camp -sense tenir recursos pràcticament per a res- 
encara somiaven es ser metges, alcaldes, pilots d'avió…. Tenen esperançà! 
Nosaltres volem que els nostres nens ens demostrin que també tenen somnis, però des de un punt de vista de un refugiat…. 
 2.-PREPARACIÓ 
Volem que els participants escriguin en una cinta de tela el seu somni. Després es lligaran aquestes cintes a globus d'heli i es deixaran anar tots a l'hora. 
Per tal de que tingui cert impacte visual, cada família tindrà el seu propi globus d'heli al que lligaran els seus somnis. En total enlairarem 80 globus de colors al mateix moment. Un 
espectacle total!  
  
MATERIAL NECESSARI PER FAMILIA 
Un globus de làtex de color de 30 o 40 cm. Un retolador. 
Cintes de seda de colors de 2cm d'ample per 30cm de llarg per apuntar el somni. Una cinta per participant (4-5). 
  
EN TOTAL:    100 globus de làtex de colors de 30 o 40 cm. 

  400 cintes de tela de 30 cm (total de 120m.). 
  80 retoladors. 
  3 Bombones d'heli d'un sol ús. 

 3.-GUIA DEL TALLER: 
Tots reunits en el camp es farà una breu presentació i una explicació detallada del taller: 
«Hem fugit de casa, hem sofert, hem anat superant els obstacles del llarg camí recorregut… ara som molt lluny de casa, en un camp de refugiats a un país estranger, ningú entén per 
lo que hem tingut que passar i no sabem encara lo que ens desparara el futur… però hem tingut la sort de retrobar-nos amb la nostra família i ara esperem a veure que ens ofereix el 
destí. 
No podem deixar de pensar en tot el que hem tingut que abandonar, les nostres cases i els nostres amics, els nostres veïns i coneguts, la nostra vida ha canviat per sempre…  però tot 
i les adversitats, es el moment de continuar lluitant i …. COMENÇAR A SOMIAR!!!» 
Volem que ens expliqueu els vostres somnis, però han de ser els autèntics somnis dels refugiats, no somieu com estudiants de la ESO del Col·legi Claver sinó com a refugiats, penseu 
en tot el que heu viscut i en quina situació os trobeu ara i aquí. Recordeu les paraules del Àlvar amb els nens de Maban, que malgrat totes les adversitats no deixaven de somniar. 
Cada  un de vosaltres disposarà d'una cinta i un rotulador per podreu escriure el vostre somni. Us deixarem 10-15 minuts. 
Una vegada tinguem tots els somnis de cada família, els lligarem a un globus d'heli que enlairarem juntament amb els globus de totes les famílies del camp.  
Al moment de realitzar la prova, els monitors seran els encarregats de repartir el material necessari (cintes de tela i retoladors). 
Mentres es fa la presentació de la prova i la escriptura dels somnis, un grup de 4-6 monitors haurien de començar a unflar els globus i deixar-los enllestits. 
Com necessitem dues o tres bombones d'heli, hi haurà dues o tres parelles de monitors unflant els globus i lligant-los a un lloc determinat. 
Quant les famílies tinguin els somnis escrits a les cintes els farem entrega de un globus al que hauran de lligar els somnis. Amb el globus preparat s'haurien de col·locar a la seva 
tenda i esperar l'enlairament conjunt. 
Cada família haurà de triar un somni conjunt i apuntar-lo al llibre de família en la casella «I have a dream». 
A la hora senyalada es procedirà al llançament (acompanyat de un compte endarrere o música adient…). 
L'acte es conclourà amb la lectura de un manifest final «I have a dream». 
  
MANIFEST FINAL DE LA PROVA 
“Hem somniat i junts hem enlairat els globus que han marxat per no tornar. Potser el nostre desig ara i avui, refugiats en un país estrany, és tornar a casa… com potser faran els 
globus que hem enlairat i així tornar a la nostra terra que tant estimem, amb la nostra gent, parlar la nostra llengua i ser entesos i viure amb llibertat..  però els globus marxen i 
nosaltres seguim aquí somniant, esperant com ells ser acollits i començar de nou.” 
  
  
  
  
  

  
  
  
  

15:45h. 16:30h. 



EL VALOR DE LA SOLIDARITAT 
EL CAMP DE MINES... Consideracions inicials. 

 
 Atenent la temàtica del geocatxing es proposa un seguit d’activitats que puguin reforçar els vincles solidaris entre els participants, i estimular el treball en equip per un bé comú,es suggereix la organització de tres activitats amb 
un argument afí que puguin ser executades a la vegada, separant els grups de ESO per a la agilitat de la organització. 
 
 Activitat 1, El camp de mines.  
  
S’apropa l’hivern i comencen els primers freds de la temporada. La nostra tenda de campanya no ens aïlla prou de l’entorn i les nits han passat a ser terribles. És prioritari que aconseguim llenya per tal de poder fer foc al vespre, 
però ja no ens queda cap mena de combustible, mentre que els arbres propers al camp han anat desapareixent. 
 La única opció que ens queda és aventurar-nos dins de la zona prohibida, farcida de mines, i que un de nosaltres reculli tota la llenya possible amb l’ajuda dels seus companys. 
  
 Com ho farem. 
 En un entorn exterior distribuirem aleatòriament un seguit d’elements visibles que puguin escampar-se per tota la zona. Idealment, pilotes de tennis o objectes similars, del menor cost possible. Un representant de cada família, 
amb els ulls tapats,  haurà de recollir llenya –o objectes que ho simulin- tot movent-se per l’entorn sense trepitjar cap mina, amb l’ajuda de les ordres verbals dels membres de la seva família. Cada cop que es trepitja una mina, 
aquest representant serà substituït per un altre membre de la família. 
 Poden participar totes les famílies a la vegada, per tal de donar més dificultat a diferenciar quines veus són les de la família pertinent. 
 
 Activitat 2, travessar el riu.  
  
S’apropa l’hivern i comencen els primers freds de la temporada. La nostra tenda de campanya no ens aïlla prou de l’entorn i les nits han passat a ser terribles. És prioritari que aconseguim llenya per tal de poder fer foc al vespre, 
però ja no ens queda cap mena de combustible, mentre que els arbres propers al camp han anat desapareixent. 
  
La única opció que ens queda és aventurar-nos dins de la zona prohibida, farcida de mines, i que un de nosaltres reculli tota la llenya possible amb l’ajuda dels seus companys. 
  
* Abans, però, haurem de travessar el riu que separa el nostre camp de refugiats de la zona on aparentment hi ha llenya. 
** Un cop recollida aquesta llenya, per tal d’evitar haver de tornar a passar pel camp minat, hem decidit creuar el riu. 
  
Com ho farem. 
 En un entorn exterior delimitarem una zona de 20 a 25 metres d’amplitud on simularem que hi passa el riu Segre. 
 Els participants hauran de travessar-lo tots junts de quatre grapes i en fila índia, amb les mans agafant els turmells  
del participant que precedeix. En cas de que un d’ells es solti, s’hauran de tornar a ficar al començament del riu. 
  
Activitat 3, creuar la tanca electrificada.  
  
S’apropa l’hivern i comencen els primers freds de la temporada. La nostra tenda de campanya no ens aïlla prou de l’entorn  
i les nits han passat a ser terribles. És prioritari que aconseguim llenya per tal de poder fer foc al vespre,  
però ja no ens queda cap mena de combustible, mentre que els arbres propers al camp han anat desapareixent. 
 
 La única opció que ens queda és aventurar-nos dins de la zona prohibida, farcida de mines, 
 i que un de nosaltres reculli tota la llenya possible amb l’ajuda dels seus companys. 
  
* Abans, però, haurem de travessar el riu que separa el nostre camp de refugiats de la zona on aparentment hi ha llenya. 
** Un cop recollida aquesta llenya, per tal d’evitar haver de tornar a passar pel camp minat, hem decidit creuar el riu. 
  
Hem aconseguit creuar aquest riu, malgrat les dificultats tan fortes i el fet que estem xops i congelats. Hem de retornar  
al camp de refugiats però ens trobem amb un escull important: la tanca per la que havíem escapat,  
està tancada i els guàrdies han activat la electrificació. 
  
Com ho farem. 
 En una zona lateral del camp de refugiats, aprofitant  els arbres i elements naturals, tancarem amb corda i precinte de  
senyalització una tanca que haurà de ser travessada sense tocar cap dels elements que la obstaculitzen. 
 Es valorarà ficar algun cascavell tipus canya de pescar. 

16:30h. 17:15h. 



NETEJA DEL CAMP 
DE REFUGIATS JAMBATAN 

Consideracions inicials. 
 
 Atenent la temàtica del geocatxing es proposa un seguit d’activitats que puguin reforçar els vincles solidaris entre els participants, i estimular el treball en equip per un bé comú,es suggereix la organització de tres activitats amb 
un argument afí que puguin ser executades a la vegada, separant els grups de ESO per a la agilitat de la organització. 
 
 Activitat 1, El camp de mines.  
  
S’apropa l’hivern i comencen els primers freds de la temporada. La nostra tenda de campanya no ens aïlla prou de l’entorn i les nits han passat a ser terribles. És prioritari que aconseguim llenya per tal de poder fer foc al vespre, 
però ja no ens queda cap mena de combustible, mentre que els arbres propers al camp han anat desapareixent. 
 La única opció que ens queda és aventurar-nos dins de la zona prohibida, farcida de mines, i que un de nosaltres reculli tota la llenya possible amb l’ajuda dels seus companys. 
  
 Com ho farem. 
 En un entorn exterior distribuirem aleatòriament un seguit d’elements visibles que puguin escampar-se per tota la zona. Idealment, pilotes de tennis o objectes similars, del menor cost possible. Un representant de cada família, 
amb els ulls tapats,  haurà de recollir llenya –o objectes que ho simulin- tot movent-se per l’entorn sense trepitjar cap mina, amb l’ajuda de les ordres verbals dels membres de la seva família. Cada cop que es trepitja una mina, 
aquest representant serà substituït per un altre membre de la família. 
 Poden participar totes les famílies a la vegada, per tal de donar més dificultat a diferenciar quines veus són les de la família pertinent. 
 
 Activitat 2, travessar el riu.  
  
S’apropa l’hivern i comencen els primers freds de la temporada. La nostra tenda de campanya no ens aïlla prou de l’entorn i les nits han passat a ser terribles. És prioritari que aconseguim llenya per tal de poder fer foc al vespre, 
però ja no ens queda cap mena de combustible, mentre que els arbres propers al camp han anat desapareixent. 
  
La única opció que ens queda és aventurar-nos dins de la zona prohibida, farcida de mines, i que un de nosaltres reculli tota la llenya possible amb l’ajuda dels seus companys. 
  
* Abans, però, haurem de travessar el riu que separa el nostre camp de refugiats de la zona on aparentment hi ha llenya. 
** Un cop recollida aquesta llenya, per tal d’evitar haver de tornar a passar pel camp minat, hem decidit creuar el riu. 
  
Com ho farem. 
 En un entorn exterior delimitarem una zona de 20 a 25 metres d’amplitud on simularem que hi passa el riu Segre. 
 Els participants hauran de travessar-lo tots junts de quatre grapes i en fila índia, amb les mans agafant els turmells  
del participant que precedeix. En cas de que un d’ells es solti, s’hauran de tornar a ficar al començament del riu. 
  
Activitat 3, creuar la tanca electrificada.  
  
S’apropa l’hivern i comencen els primers freds de la temporada. La nostra tenda de campanya no ens aïlla prou de l’entorn  
i les nits han passat a ser terribles. És prioritari que aconseguim llenya per tal de poder fer foc al vespre,  
però ja no ens queda cap mena de combustible, mentre que els arbres propers al camp han anat desapareixent. 
 
 La única opció que ens queda és aventurar-nos dins de la zona prohibida, farcida de mines, 
 i que un de nosaltres reculli tota la llenya possible amb l’ajuda dels seus companys. 
  
* Abans, però, haurem de travessar el riu que separa el nostre camp de refugiats de la zona on aparentment hi ha llenya. 
** Un cop recollida aquesta llenya, per tal d’evitar haver de tornar a passar pel camp minat, hem decidit creuar el riu. 
  
Hem aconseguit creuar aquest riu, malgrat les dificultats tan fortes i el fet que estem xops i congelats. Hem de retornar  
al camp de refugiats però ens trobem amb un escull important: la tanca per la que havíem escapat,  
està tancada i els guàrdies han activat la electrificació. 
  
Com ho farem. 
 En una zona lateral del camp de refugiats, aprofitant  els arbres i elements naturals, tancarem amb corda i precinte de  
senyalització una tanca que haurà de ser travessada sense tocar cap dels elements que la obstaculitzen. 
 Es valorarà ficar algun cascavell tipus canya de pescar. 

17:15h. 18:00h. 



OBERTURA DEL CAMP DE REFUGIATS  
RETROBAMENT AMB LES FAMÍLIES 

 

19:00h. 

Visita al Camp del  
DIRECTOR del  
Comitè Català  

D’ACNUR 
 



EL VALOR DE LES COSES 
SENZILLES 

EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA ? 
Aquesta Prova consisteix en anar a cercar algú per a fer-li una abraçada de 3 segons de durada. El caliu d’una abraçada recupera el seu 
valor original quan les persones es troben desprotegides. 
 
COM S’ENTREGARÀ LA PROVA ? 
Des de la megafonia on es faran els parlaments del camp de refugiats es llegirà la prova de les coses senzilles que els participants faran 
fora del camp.  
 
QUÈ ES NECESSITA PER A FER LA PROVA ? 
Cal cercar persones que portin posada la samarreta morada del Sud Sudan. Els monitors els hi donarem a aquestes persones unes 
targetes on hi posa MY FAOUVORITE PLACE IS INSIDE YOUR HUG 
 
QUIN MÒDUL DEL “PASSAGES” ESTÀ ADAPTAT AUESTA PROVA ? 
És correspon a una part del fil conductor de la història del Jambatan 
 
QUINS OBJECTIUS D’AQUESTA PROVA ( VIVENCIAL / EMOCIONAL / ESPIRITUAL / LÚDIC ) 
Emocional. Reconèixer lo dificil que pot resultar donar una abraçada a un desconegut però entendre alhora que quan les nostres 
condicions de vida no són favorables una simple abraçada pot representar una bona ajuda emocional. 
 
MANIFEST DE LA PROVA 
Es llegirà abans de començar la prova 
 
LLIBRE DE FAMÍLIA – SEGELLS 
Al llibre caldrà posar la targeta que ens han donat a canvi de l’abraçada. 
  
NÚMEROS SECRETS 
En aquesta prova no en donarem cap 

20:00h. 



SOPAR  
FESTA CLAVER 21:30h. 

GRAN  
PROVA FINAL 22:30h. 

00:30h. 
ENTREGA TROFEUS  

ENTRADA PASSADIS SECRET  
DELS JESUÏTES 



En cas que algun participant hagi  
d’abandonar el joc temporalment 

per algun motiu personal, 
els monitors li donarem un  

SALCONDUIT 
( document que expedeix l’estat sobirà que ha concedit l’asil a persones,  
que d’aquesta manera podrà sortir lliurement en el territori on es troba ) 










