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FITXA TECNICA
OBJECTIUS

Treballar els beneﬁcis de socialització

BENEFICIS

A l’escola aprenc a conviure.
A l’escola em diverteixo amb els meus companys.
A l’escola faig bons amics.
L’escola m’ensenya a respectar les normes del joc.
A l’escola aprenc coses bones dels meus companys.

PÚBLIC

Cicle inicial

TEMPS DE

Gener

DURADA ESTIMADA

50 minuts

LOGÍSTICA

Mocadors per tapar els ulls

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

3’ Divisió dels alumnes per grups

DESENVOLUPAMENT

LA DINÀMICA

5’ Explicació de l’activitat
2’ Entrega del material

30’ Realització de l’activitat
10’ Espai de reﬂexió

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ESCOLA BALDOMER SOLÀ
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S’inicia l’activitat col·locant els infants en rotllana per tal de poder
explicar en què consisteix la dinàmica. Abans de començar se’ls pot
proposar aquestes preguntes:
Com explicaríeu què és l’amistat?
Per què creieu que és important tenir amics?
Què creieu que ha de fer un bon amic o amiga?
A continuació es presenten dues activitats que treballen el valor de
l’amistat, es pot escollir quantes activitats fer. Després de cada activitat hi consten unes preguntes de reﬂexió.
La diana: Els infants s’organitzen en grups de 6. En cada grup, quatre
dels jugadors es posen dempeus agafats de les mans, formant un
cercle. A dins d’aquest cercle hi ha un altre infant que no s’agafa a
ningú. Finalment, un altre infant es queda fora del cercle.
L’activitat consisteix en què l’infant que està fora del cercle ha d’intentar tocar a l’infant que està al mig de cercle. Els infants que estan al
cercle han d’ajudar a l’infant que està al mig per impedir que l’infant
que està fora el toqui.
Els infants que formen el cercle no es poden deixar anar de les mans i
han de protegir l’infant desplaçant-se i movent el cercle. L’infant que
està fora del cercle es pot moure, donar voltes al cercle, i estirar la mà
per intentar tocar l’infant que hi ha al mig.
Finalitza l’activitat quan l’infant de fora aconsegueix tocar l’infant que
està a dins. Es pot fer un canvi de rol i que un altre infant es col·loqui
dins del cercle.
Amb l’activitat es vol proporcionar als infants una experiència per
treballar el valor de l’amistat i que puguin veure que els amics ens
donen suport i ens ajuden quan els necessitem.
Preguntes de reﬂexió:
Com us heu sentit en veure que us ajudaven els vostres amics?
Com us heu sentit quan cap company us ajudava?
Com us heu sentit en veure que podíeu ajudar al vostre amic/amiga?
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El pop: Per fer aquesta activitat cal fer referència a un animal: el pop.
Cal assegurar-se que els nens i nenes reconeixen de quin animal es
tracta, ja que durant l’activitat es comportaran com a pops. Se’ls hi
pot explicar que els pops són animals de mar que tenen un cap gros
i braços llargs que es mouen suaument.
Els infants s’hauran d’organitzar en grups de cinc. Un infant fa de cap
i els altres es col·loquen al seu voltant. Aquests infants el toquen amb
una mà i amb l’altre l’estiren com si fossin els tentacles del pop. Els
quatre infants que fan de tentacles s’han de tapar els ulls.
L’activitat consisteix en què l’infant que està al mig es desplaça amb
els ulls oberts i ajuda els seus amics a poder-se desplaçar per l’espai.
És important que els diferents infants del grup puguin canviar de rol i
experimentin què vol dir fer de cap i de tentacle.
Preguntes de reﬂexió:
Com us heu sentit quan caminàveu amb els ulls tancats?
Què us donava conﬁança?
Hauríeu caminat amb tanta seguretat si el pop no hagués tingut
cap?

REFLEXIÓ

Algunes preguntes de reﬂexió per tancar la sessió:
Creieu que és important tenir amics?
Què és per vosaltres l’amistat?
Com creieu que s’han de cuidar els amics?
On els heu conegut?
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