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DINAMICA 3: ROLE PLAYING
FITXA TECNICA
OBJECTIUS

Treballar els beneﬁcis de socialització

BENEFICIS

L’escola m’ensenya a dialogar, també amb qui no pensa com jo.
A l’escola aprenc a conviure.
L’escola m’ensenya a escoltar els companys en comptes de
barallar-nos per solucionar els conﬂictes.
A l’escola aprenc coses bones dels meus companys.
A l’escola m’ensenyen a posar-me a la pell dels altres.

PÚBLIC

Cicle mitjà i superior

TEMPS DE

Gener

DURADA ESTIMADA

50 minuts

LOGÍSTICA

Targetes amb situacions

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

3’ Divisió dels alumnes per grups

DESENVOLUPAMENT

LA DINÀMICA

Identiﬁcador mediador

5’ Explicació de l’activitat

32’ 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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DINAMICA
DINÀMICA

Es divideix la classe en grups de 4-5 alumnes (5 grups).
Cada grup representa una situació que es viu a l'escola (se la poden
inventar o escollir una de les targetes).
Comença un grup a fer el role playing. Una vegada s'hagi acabat la
representació, els altres grups han de deliberar entre ells les següents
qüestions:
De quina situació es tracta?
Alguna vegada ens hem trobat en aquesta situació?
Es formulen vàries qüestions que es poden utilitzar depenent de la
situació que es representi.
A)
Com solucionaries aquesta situació?
Com es podria haver evitat?
Què pots aprendre d'aquesta situació?
Per què és important dialogar/parlar?
B)
M'he sentit reﬂectit en aquesta situació?
Què és el que més m'agrada dels meus amics?
Què puc aprendre d'aquesta situació?

REFLEXIÓ

El o la dinamitzadora poden estar atents a les diferents relacions que
s’han generat entre els membres del grup (si són positives o negatives), si ha participat tot el grup, etc.
La reﬂexió forma part de l’activitat.

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA

2

ESCOLA BALDOMER SOLÀ

