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Hola, soc en Geni, un monstre GENIAL! M'encanta divertir-me
i posar-me a prova amb tota mena de reptes. I a tu? Segur que també.
En aquest llibre trobaràs 42 reptes divertidíssims per canviar el món.
Sabies que tu i els teus amics podeu fer coses increïbles i fabuloses?
És clar que sí! No t'has d'esperar a ser més gran, amb aquest llibre
pots començar ara mateix. T’hi apuntes?
Una forma GENIAL de divertir-te mentre potencies les teves intel·ligències.
www.estrellapolar.cat
www.genialment.cat
10238124

Begoña Ibarrola

En aquest llibre, en GENI et proposa posar
en pràctica les diferents intel·ligències,
demostrar els teus talents davant
dels altres perquè t’adonis que tots ells
et poden convertir en el protagonista
d’un canvi de veritat.
La metodologia està basada en la idea del
programa Design for Change, que té com a objectiu
convertir els nens i nenes en protagonistes:
aquests expressen les seves idees i les fan
realitat per aconseguir un món millor.
En aquest llibre, trobaràs 42 reptes que
podràs fer quan vulguis i en l'ordre que vulguis.
Quan els acabis, et sorprendràs amb el que
has aconseguit!
També hi trobaràs petites biografies de nens
i nenes com tu que han fet alguna cosa
meravellosa o que han tingut idees i després les
han dut a terme, ajudant així moltes persones i
generant canvis importants. No has d'esperar a
ser gran per canviar el món: pots començar ARA!
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De Geni a geni!
HOLA! Com estàs? A punt per passar una estona genial?

VISCA!

Però abans que res, deixa que em presenti. Jo soc en GENI, i m’encanta divertir-me
i posar-me a prova amb tota mena de reptes.
Si mai has pensat que no ets intel·ligent…
OBLIDA-HO! En aquest llibre descobriràs el geni que TU portes dins. Perquè TU
ets genial, ho sabies? Si confies en tu i en mi, segur que al final del llibre faràs un
descobriment sorprenent.
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Com

funciona
aquest
llibre?
A les pàgines següents trobaràs 42 reptes. Et ve de gust enfrontar-t’hi?

Genial!
Segueix aquests passos:

1

Tu manes!

Pots fer els reptes en l’ordre
que vulguis.

Demuestra que eres un genio.indd 9

2
Quan acabis,
ves a les pàgines del final
i ratlla els reptes que

3

Sorprèn-te de tot el que
ets capaç de fer.

hagis superat.
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VIATGER EN

EL TEMPS
Vine amb mi al futur!

Imagina que has nascut l’any 2037 i tens deu anys.
Ara la vida és diferent, i moltes coses han canviat.
QUINES HAN CANVIAT MÉS?
QUINES HAN CANVIAT MENYS?

COMPARA ELS DOS MONS,
EL D’AVUI I EL DEL FUTUR
Quin t’agrada més?

Dibuixa LA TEVA CASA
del futur.
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De la llista següent, ratlla les coses que ja no existeixen:
COTXES

PERIODISTES

PARCS

LLADRES

RESIDÈNCIES D’AVIS

RIUS

ABRICS

LLACS

RELLOTGES

QUADERNS

PROFESSORS

ALARMES

DINERS

LLAPIS

SABATES

CARNISSERIES

BOMBETES

HOTELS

LLIBRES

GASOLINA

HORTS

CINEMES

CONSERVES

MAQUILLATGE

BOSCOS

TRENS

FLORS

VI

METGES

RENTADORES

POLICIES

OCELLS

LLAMINADURES

CEMENTIRIS

MEDICINES

Com vas d’un lloc a l’altre?
Quins són els MITJANS DE TRANSPORT
més utilitzats?
Quina energia o combustible fan servir?

Dibuixa’n dos.

Tots els canvis els fan
PERSONES COM TU.
Ajuda el món perquè canviï
cap a bé!
QUÈ POTS FER AVUI PERQUÈ
EL FUTUR SIGUI MILLOR?

Pensa-hi bé i escriu:
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EL MEU COS PARLA…
T’agrada ballar?

Si vols, pots ser un gran ballarí i dissenyar la teva pròpia coreografia, només necessites…

CREATIVITAT, PACIÈNCIA I ESFORÇ.

Sense paraules, només amb la cara, pots expressar moltes coses.
A veure si descobreixes què volen transmetre aquestes expressions:
ESCRIU QUÈ CREUS QUE SENTEN!
1

2

3

4

1

9

2

10

5

6

7

8

3

11

4

12

5

9

10

11

12

14

6
7
8
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13

14

15

16

15
16
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Ara descobriràs què expressen aquestes postures:
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Per acabar, imita aquestes posicions corporals. Comença a poc a poc.
Ara tria les que t’agradin més i repeteix-les unes quantes vegades seguides,
primer lentament i després més de pressa.

JA ESTÀS BALLANT!
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EL TRÀNGOL DEL REPORTER
Imagina que ets periodista i t’encarreguen que transmetis
una notícia molt important per televisió:

al planeta Terra li queden pocs anys de vida.
Com et sentiries si haguessis de donar aquesta notícia?
Descriu les sensacions que experimentaries si fossis l’encarregat de transmetre
aquesta notícia tan trista a tots els habitants del planeta.

Com donaries la notícia? Grava’t en vídeo amb un telèfon mòbil explicant
la notícia. Primer fes un petit guió seguint els punts següents:

1

Escriu la notícia.

2

Penses que la catàstrofe es pot evitar?
QUÈ ES POT FER PER EVITAR-LA?
Com a reporter especialitzat en el tema,
dona cinc consells als teus espectadors per
evitar la catàstrofe. Busca a internet
la informació que necessitis!
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Si haguessis de viure en un altre planeta, COM T’AGRADARIA QUE FOS?
Descriu-lo amb tota mena de detalls o, si vols, dibuixa’l!

Imagina que només t’hi deixen endur 5 records de la Terra.
Què t’hi emportaries?
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SOC UN ARTISTA!

Imagina que et converteixes en un gran artista, d’aquells que pinten quadres
o grans murals al carrer. On vius?
PAÍS: ...............................................................

BARRI: ............................................................

CIUTAT: .........................................................

POBLE: .............................................................

Dibuixa un petit plànol del teu barri, el teu poble o la teva escola.

Demuestra que eres un genio.indd 17

29/3/19 13:18

18

Al teu barri hi ha parets que estiguin descuidades, escrostonades o simplement
brutes? Potser n’hi ha alguna dins la teva escola o al pati. Si pots, fes fotos a
unes quantes parets que necessitin ser reparades i enganxa-les aquí.
També les pots dibuixar o descriure!

De totes les que has trobat, busca la paret on t’agradaria pintar un mural
perquè fos més bonica, i tot seguit escriu aquestes dades:
Carrer: ...............................................................................................................................
Núm.: ..................................................................................................................................
Ciutat o poble: .................................................................................................................
Tema del mural que pintaré: .........................................................................................
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