Des de Jove Baix Penedès s'ofereix a tots els ajuntaments i entitats de la comarca la
possibilitat de gaudir de diferents recursos per donar suport en la realització de les seves
activitats.
Tot seguit trobareu les fitxes on s’expliquen, de manera breu, tots aquests recursos de què
es disposa.
Per a poder tenir-los s’ha d’omplir la fitxa de sol·licitud i fer-la arribar a qualsevol servei Jove
Baix Penedès, com a mínim, una setmana abans de la data sol·licitada. És important
respectar aquest període de temps ja que, per a poder confeccionar el calendari, és
necessari saber-ho amb temps suficient.
Cal tenir present que les sol·licituds s'acceptaran per ordre d'arribada, per tant, no
s'assegura la data a cap entitat fins que no es doni la conformitat.
L'entitat sol·licitant es farà càrrec de:
•
El transport del material.
•
La dinamització.
•
La responsabilitat sobre el material.
•
Retornar el material en bon estat (netejar-lo i assegurar-se que no falta cap peça).
•
Omplir el full de valoració i portar-lo, juntament amb una fotografia de l’activitat, a
l'Oficina Jove del Baix Penedès o als serveis Jove Baix Penedès.

Aquests són els serveis Jove Baix Penedès on poder informar-vos i fer arribar les vostres sol·licituds:
Oficina Jove del Baix Penedès: 977157157 baixpenedes@oficinajove.cat
Ajuntament d'Albinyana: 977687818
PIJ Can Rossell de l'Arboç: 977670621 pij@arbocenc.cat
PIJ Banyeres del Penedès: 977670108 centrecivic@banyeres.altanet.org
PIJ Centre Cívic de Bellvei: 977168435 pij@bellvei.altanet.org
PIJ Centre Municipal de Cultura de la Bisbal del Penedès: 977169926 ocupacio@bisbalpenedes.com
Ajuntament de Bonastre: 977657019
PIJ Casal Jove de Calafell: 977699009 (ext. 678) joventut@calafell.org
PIJ de Cunit: 977676292 joventut@cunit.cat
PIJ Biblioteca Pública de Llorenç del Penedès: 977678690 joventut@llorenc.cat
Ajuntament de Masllorenç: 977628515
Ajuntament del Montmell: 977688429
PIJ Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys: 977678529 culturastj@santjaumedelsdomenys.cat
PIJ Santa Oliva: 977679 663 aj.santaoliva@altanet.org
PIJ L'Estació del Vendrell: 977663289 joventut@elvendrell.net

jocs i tallers
Nom
del recurs:

Les xanques

Elements:

Xanques de fusta de dues alçades diferents (5 i 10 cm) amb les corresponents
cordes.

Número de
participants:

Poden participar-hi tantes persones com parelles de xanques hi hagi.

Com es juga?

El joc és lliure. Són uns tacs de fusta per posar-hi els peus a sobre, del tac en
surten unes cordes per què el participant s’hi pugui agafar amb les mans, de
manera que fan de xanques.
Es poden muntar circuits, curses...

jocs i tallers
Nom
del recurs:

Les bitlles

Elements:

Pancarta de 4x1 m, 6 bitlles i una pilota.

Número de
participants:

Els que es vulguin.

Com es juga?

S’estén la pancarta a terra i després es col·loquen les bitlles dretes en el lloc
indicat a la pancarta. Cada jugador, per torns, intenta fer caure amb la pilota com
més bitlles millor, des de la posició indicada a l’altre extrem de la pancarta.

Observacions:

És aconsellable que els participants vagin descalços per tal de no fer malbé la
pancarta.
Per la bona conservació del joc, es demana que es col·loqui a sobre d'un terra
llis, ni rugós ni de terra.
Perquè la pancarta no es mogui es pot enganxar (amb cura) amb cinta d'embalar
pels extrems a terra. Si es fa això cal treure la cinta abans de guardar-lo.

jocs i tallers
Nom
del recurs:

Les anelles

Elements:

Pancarta de 2,5 x 2,5 m, 4 bastons amb base de diferents colors i 16 anelles
(quatre de cadascun dels colors dels bastons)

Número de
participants:

Quatre persones o quatre equips.

Com es juga?

S’estén la pancarta a terra i es col·loquen els quatre bastons amb base al centre
d’aquesta pancarta. Cada jugador s’ha de situar en un dels extrems de la
pancarta, ja marcats, amb quatre anelles d’un mateix color. Per torns, cada
jugador intentarà encertar les seves anelles dins el bastó del mateix color.

Observacions:

És aconsellable que els participants vagin descalços per tal de no fer malbé la
pancarta.
Per la bona conservació del joc, es demana que es col·loqui a sobre d'un terra
llis, ni rugós ni de terra. Perquè la pancarta no es mogui es pot enganxar (amb
cura) amb cinta d'embalar pels extrems a terra. Si es fa això cal treure la cinta
abans de guardar-lo.

jocs i tallers
Nom
del recurs:
Elements:

La xarranca
Pancarta de 2,5 x 1 m i un palet.

Número de
participants:

Els que es vulguin.

Com es juga?

S’estén la pancarta a terra. Cada jugador ha de fer que el palet caigui primer al
número 1, després al 2... fins al 9, fent el recorregut a peu coix. A l’anada no pot
saltar dins la casella on hi ha la pedra i, a la tornada ha de recollir la pedra.

Observacions:

És aconsellable que els participants vagin descalços per tal de no fer malbé la
pancarta.
Per la bona conservació del joc, es demana que es col·loqui a sobre d'un terra
llis, ni rugós ni de terra.
Perquè la pancarta no es mogui es pot enganxar (amb cura) amb cinta d'embalar
pels extrems a terra. Si es fa això cal treure la cinta abans de guardar-lo.

jocs i tallers
Nom
del recurs:

Les tres pedretes

Elements:

Pancarta de 2’5 x 2’5 m i sis pedretes, tres de d'un color i tres d'un altre.

Número de
participants:

Dues persones per jugar l’un contra l’altre, o bé, dos equips de tantes
persones com es vulgui.

Com es juga?

S’estén la pancarta a terra. Cada jugador o equip té tres pedretes del
mateix color. La finalitat del joc és aconseguir col·locar les tres pedretes
del mateix color en línia, ja sigui horitzontal, vertical o diagonal. Es sorteja
qui comença i es col·loquen les pedretes, per torns, damunt dels logotips
de JBP per aconseguir la línia de tres.

Observacions:

És aconsellable que els participants vagin descalços per tal de no fer
malbé la pancarta.
Per la bona conservació del joc, es demana que es col·loqui a sobre d'un
terra llis, ni rugós ni de terra.
Perquè la pancarta no es mogui es pot enganxar (amb cura) amb cinta
d'embalar pels extrems a terra. Si es fa això cal treure la cinta abans de
guardar-lo.

jocs i tallers
Nom
del recurs:

La màquina de fer xapes i imants

Elements:

Es cedeix la màquina, els motlles i la plantilla, sobre paper, del diàmetre
de la peça per retallar.
El sol·licitant es fa càrrec de les peces per fer les xapes o imants; que
poden ser de 38 o de 50mm, ja que són les mides dels motlles que es
tenen.
(Des de JBP, tradicionalment s'utilitzava la mida petita per les xapes i la
gran pels imants)

Com es realitza la
peça?

Amb la plantilla en paper es dibuixa i pinta el motiu que es vulgui. Es retalla
la circumferència (a mà o amb la troqueladora) i es munta la peça amb la
màquina, amb l’ajuda del dinamitzador.

Observacions:

La màquina només es podrà utilitzar per un monitor adult i que conegui el
funcionament, per tal d’evitar desperfectes que serien molt costosos
econòmicament.
El sol·licitant es farà càrrec del material necessari per la realització del
taller.

jocs i tallers
Nom
del recurs:

La màquina troqueladora

Elements:

La màquina de troquelar i els troquels de tall de 38 i 50mm.

Com s'utilitza?

Per a retallar les circumferències per fer xapes o imants, es col·loca a sota
el troquel el paper amb la circumferència dibuixada i s'acciona la maneta.

Observacions:

La màquina només es podrà utilitzar per un monitor adult i que conegui el
funcionament, per tal d’evitar desperfectes que serien molt costosos
econòmicament.

jocs i tallers
Nom
del recurs:

La capsa dels jocs






Elements:

Cordes, per saltar individual i en grup
Diàbolos
Baldufes
Diana gegant: pancarta que s’estén a terra i amb uns sacs de sorra
de diferents colors s’han de llançar i intentar fer diana
 Pilotes de malabars
 Atrapapilota: dues peces rodones amb velcro que faciliten atrapar
la pilota quan te la passen
 Ringstix: amb l'ajuda de dos stics s'ha de capturar l'anella quan te
la passen

Número de
participants:

Depèn del joc i la dinamització que es realitzi.

Observacions:

És important que els monitors vigilin la bona utilització dels jocs.

jocs i tallers
Nom
del recurs:

El cuc

Elements:

Estructura cilíndrica de lona amb espiral metàl·lica interior.
Hi ha 11 mòduls de 2 metres.

Número de
participants:

Depèn de la dinamització que es realitzi.

Com es juga?

Es dinamitza segons les necessitats i objectius marcats: com a camí, dins
una pista americana, dins un altre joc o dinàmica...

Observacions:

Es aconsellable que els participants vagin descalços per tal de no fer
malbé el joc. Per a la seva bona conservació, es demana que es col·loqui
a sobre d'un terra llis, ni rugós ni de terra.

jocs i tallers
Nom
del recurs:

Kapla

Elements:

Dues capses de fusta amb rodes que contenen: 1.000 peces de fusta
(11’7x2’3x0’7cm) cada una i dos llibres amb exemples de construccions.

Número de
participants:

Depèn de la dinamització que es realitzi.

Com es juga?

És un joc de construcció basat en peces de fusta que s’uneixen les unes
amb les altres sense punts de fixació, només amb l’equilibri de forces, i
amb les que es poden fer grans construccions efímeres.
Aquest joc pedagògic permet treballar la imaginació, la concentració,
l’equilibri, la geometria de l’espai, la coordinació de moviments...

Observacions:

Cal tenir molta cura en recollir totes les peces un cop acabada la
dinamització.

jocs i tallers
Nom
del recurs:

Festatenció!

Elements:

Disposem de vuit jocs centrats en quatre temàtiques: consum de drogues,
sexe segur, conducció segura i salut en general.

Com es juga?

Cada dinàmica té la seva pròpia metodologia, que cal que els
dinamitzadors tinguin clar per a poder realitzar la tasca educativa dels
jocs.
El Festatenció! està pensat per a desenvolupar-se en horari nocturn o de
vespre, en el marc d’alguna festa, concert o activitat d’interès lúdic pels
joves.



Aquest material només es cedeix als ajuntaments de la xarxa
Jove Baix Penedès.



Per al bon funcionament calen dos o tres dinamitzadors i és
important que es formin prèviament amb els tècnics de l’Oficina
Jove del Baix Penedès.



Els jocs es col·loquen a sobre de taules, s’acostuma a situar sota
una carpa, amb una pancarta com a decorat i una sèrie de
bombetes (que cal sol·licitar expressament). Cal preveure un punt
de llum proper.



El material informatiu i preventiu (tríptics, fulletons i preservatius)
va a compte de l’ajuntament sol·licitant, amb el suport i
assessorament de l’Oficina Jove del Baix Penedès.



Es poden sol·licitar varis jocs, depenent de la dinàmica que es
vulgui realitzar, els nombre de dinamitzadors de què es disposi o
els temes que es vulguin treballar.

Observacions:

jocs i tallers
Nom
del recurs:

Lògicjocs



Elements:




Número de
participants:

Com es juga?

Set cavallets d’1x2m amb un joc de lògica i estratègia a cada
banda, de la següent manera:
o Sudoku – Sudoku
o Sudoku – Tangram
o Guerra de vaixells (dos cavallets)
o Solitari – Quarto
o Dames – El color guanyador
o Quatre en ratlla – Quadrat màgic
Bosses amb les peces de cada joc
Bosses per guardar els jocs i les potes.
Dossier amb instruccions i solucions.

Depenent de cada joc, de forma individual o per parelles, encara que
també es poden fer equips.

Cada tauler de joc disposa d’instruccions específiques de cada joc.
Cal que els dinamitzadors tinguin clar el funcionament de cada joc per a
poder realitzar la tasca educativa i lúdica del recurs.



Aquest material només es cedeix als ajuntaments de la xarxa
Jove Baix Penedès.



Per al bon funcionament calen dos o tres dinamitzadors i és
important que es formin prèviament amb els tècnics de l’Oficina
Jove del Baix Penedès.



Cal tenir en compte que els jocs pesen força.



Les peces són imants, ja que els taulers dels jocs són metàl·lics.
Aquestes peces van a compte de l’ajuntament sol·licitant, amb el
suport i assessorament de l’Oficina Jove del Baix Penedès.

Observacions:

material per
exposicions
Nom
del recurs:

Marcs metàl·lics

Elements:

24 marcs de 40 x 50 cm i 24 marcs de 50 x 70 cm.
Tots són metàl·lics, duen vidre o metacrilat i suport posterior de fusta.
Els marcs estan agrupats en caixes de sis unitats.

Observacions:

Recurs molt útil per exposar fotografies, treballs en paper...

material per
exposicions
Nom
del recurs:

Estructures metàl·liques

Elements:

Estructures metàl·liques de forma triangular (70x200cm) amb uns
allargadors metàl·lics, opcionals, per unir-les entre elles o per a penjar-hi
elements propis de l'exposició.
Es disposa de cinc estructures.

Observacions:

Útils per muntar exposicions en llocs sense parets.

bibliografia
El recull bibliogràfic de Jove Baix Penedès pretén ser una eina útil per aquells joves i entitats que
necessitin informació dels següents temes:
•
lleure
•
voluntariat i associacionisme
•
salut
•
treball
•
estudis sobre joventut
El fons compta amb gairebé cent títols de les les temàtiques abans anomenades, recollides en una
llista on s'expliciten les dades de cada un d'ells.
Aquesta bibliografia pot ser útil per a realitzar anàlisis de la realitat juvenil, programar intervencions en
qualssevol dels àmbits de què es disposa material, preparar treballs universitaris o d'altres formacions
de temàtica específica...
Per a poder consultar la bibliografia només cal demanar la llista a baixpenedes@oficinajove.cat, i
després sol·licitar el material que es necessiti amb el full de sol·licitud.
També es pot consultar presencialment a la mateixa Oficina Jove del Baix Penedès, en el seu horari
d'atenció al públic.

full de sol·licitud
Entitat que
sol·licita:
Municipi:
Nom de
l’activitat:
Persona de
contacte:

Telèfon:

Dies que
sol·liciteu:





Material que
sol·liciteu:






Dia de recollida:

Dia de retorn:

El sotasignant es responsabilitza del material que ha sol·licitat i es compromet a reposar qualsevol
desperfecte ocasionat durant l’activitat.
Signatura

(població)

……………………………………….. a, ……. de ………………… de 20…..

full de valoració
Nom de l’entitat:
Municipi:
Nom de
l’activitat:
Dies que s’ha
realitzat:
Número de participants :




Material que vàreu
sol·licitar:







Valoreu breument el material cedit des de JBP (si us ha servit pel que preteníeu, si
era el que esperàveu, si els participants l’han trobat interessant...)

Aquesta fitxa, juntament amb la fotografia, s’ha de fer arribar a qualsevol servei JBP de la comarca.

