GIMCANA JOSEP TOUS
PROVES
PROVA 1: Posa la creu al Pare Tous

Aula: ___

Cada grup es posa en filera d’un i el primer de la filera ha d’intentar, amb els ulls
tapats amb un mocador, posar-li la creu al Pare Tous. Si ho aconsegueix o passa un
minut passa el torn al següent.
Material: Dues imatges del Pare Tous. Dos mocadors i dues creus amb una agulla de
cap cada una.
Puntuació: De 0 a 5 punts.

PROVA 2 : Clic Pare Tous

Aula: ___

Per parelles els infants faran les activitats del Clic. Es puntuarà més al grup que
aconsegueixi fer més activitats.
Material: aula TIC i programa clic
Puntuació: 3 o 5 punts.

PROVA 3: EQUILIBRI

Aula: ___

Relleus amb iogurts. Els equips es col·loquen en filera. Es van fent relleus portant el
iogurt de diferents maneres: sobre el cap, sobre la panxa, caminant a quatre grapes,
per parelles al front... Si cau han de recollir-lo i continuar.
Material: gots de iogurt buits.
Puntuació: 3 equip perdedor i 5 equip guanyador.

PROVA 4: FUROR

Aula: ___

Un grup davant de l’altre i al mig un feix de targetes amb paraules. Un representant
del primer grup agafa una targeta i la llegeix en veu alta. El seu grup ha de buscar una
cançó on surti aquesta paraula i cantar-la. Per això, té un minut de temps. Si no ho fa,
hi ha un rebot i ho pot fer l’altre grup. A continuació, el segon grup agafa una paraula
i així successivament fins exhaurir el temps.
Material: Targetes amb paraules i cronòmetre.
Puntuació: cada cançó és un punt. Màxim 5 punts.

PROVA 5: MAQUILLATGE

Aula: ___

Cada grup ha de trobar un motiu per a maquillar-se tots iguals.
Material: barres de maquillatge, crema hidratant, rotlle de paper de mans i bossa
d’escombraries.
Puntuació: a criteri dels controladors. Es valorarà la creativitat i la participació de tots
els integrants del grup . D’1 a 5 punts.

PROVA 6: PASSAPARAULA P. TOUS

Aula: ___

Hi ha un cercle amb l’abecedari. A cada lletra hi ha una pregunta sobre la vida i obra
del Pare Tous. Les preguntes es resolen en grup.
Material: un paper d’embalar amb l’abecedari. 28 preguntes, una per a cada lletra.
Puntuació: cada pregunta un punt. Aquesta prova pot aconseguir més puntuació que
les altres ja que és l’any de la beatificació. Màxim 12 punts.

PROVA 7: GLOBUS

Aula: ___

A la senyal del control cada equip ha de mantenir els 10 globus del seu color a l’aire
sense que toquin a terra. Realitzar partides d’un minut a 1 punt per partida.
Material: 20 globus inflats de 2 colors diferents. (cal tenir-ne alguns de reserva)
Puntuació: un punt per partida guanyada. Màxim 5 punts.

PROVA 8: ESTIRA I GUANYA

Aula: ___

Cada equip es col·loca en un extrem de la corda. El mocador ha de coincidir amb la
marca de mig camp. A la senyal els dos equips tibaran cap el seu cantó. Guanya qui
aconsegueix fer sobrepassar tres membres de l’equip contrari.
Material: una corda, un mocador lligat al centre i cinta adhesiva per marcar el terra.
Puntuació: 2 punts per partida. Màxim 3 partides. L’última val 1 punt.

PROVA 9: INVENTAR UNA CANÇÓ

Aula: ___

Cal que cada equip prepari un crit d’ànim per celebrar la beatificació del P. Tous.
Poden preparar els gestos.
Material: Paper i bolígrafs
Puntuació: d’1 a 5 punts.

PROVA 10: CADIRES SOLIDÀRIES

Aula: ___

Dos cercles amb 11 o 12 cadires per a cada grup. Sona música i els components de
cada grup van donant voltes a les cadires. Quan la música s’atura, tot el grup s’ha
d’enfilar a les cadires. Cada cop es treu una cadira i tots els integrants del grup han
de continuar enfilant-se. L’objectiu és que tot l’equip estigui enfilat amb les menys
cadires possibles. L’única regla és que no toquin el terra amb els peus. Poden estar
asseguts o drets.

Material: cadires, reproductor de cd i música moderna.
Puntuació: tot el grup en 5 cadires: 5 punts.
En menys de 8 cadires: 3 punts
En 10 cadires o més: 1 punt.

PROVA 11: EL MOCADOR DE LES VIRTUTS

Aula: _____

Col·locar 12 cadires a cadascun dels extrems del vestíbul. Cada equip seu en un costat
i se’ls assigna un nombre de l’1 al 12. Un del control, al mig del camp amb un paper
on hi hagi una virtut del P. Tous, cridarà un nombre i els jugadors de cada un dels
equips que tinguin aquell nombre correran fins a mig camp per agafar el mocador i
tornar al seu lloc.
Per tal que surtin tots els nombres es poden dir dos nombres al mateix temps.
Puntuació: 1 punt per mocador agafat. Màxim 7 punts.

CONTROL CENTRAL

Aula: ___

L’objectiu del control és resoldre dubtes, acompanyar infants que s’han despistat del
grup i fer el marcador gegant on s’apuntaran les puntuacions de cada equip en cada
una de les proves.
Material: paper d’embalar, regles i retoladors permanents.

MATERIAL GIMKANA
24 cartolines grans de diferents
colors.
2 imatges del Pare Tous
2 taus per enganxar a les
imatges.
Agulles de cap
6 pots de iogurt.
Targetes amb paraules pel furor.
Pot de crema hidratant
Barres de maquillatge.

Paper de mans
60 globus de 2 colors diferents
(30 i 30)
Corda gruixuda.
5 mocadors
1 reproductor de cd
1 cd modern
3 metres Paper d’embalar
Retoladors gruixuts

En finalitzar les proves, es donaran els premis.
Les proves són cada 8 minuts amb 2 de desplaçament. Tots amb cronòmetre.

