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DINAMICA 4: COOPERACIO
FITXA TECNICA
OBJECTIUS

Treballar els beneﬁcis de socialització

BENEFICIS

A l’escola aprenc a treballar en equip i a cooperar.
A l’escola em diverteixo amb els meus companys.
L’escola m’ensenya a respectar les normes del joc.

PÚBLIC

Cicle mitjà i superior

TEMPS DE

Gener

DURADA ESTIMADA

50 minuts

LOGÍSTICA

5 Sobres

DESENVOLUPAMENT

5 trencaclosques
Imatges objectes

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

3’ Divisió dels alumnes per grups

LA DINÀMICA

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 4: COOPERACIO
DINAMICA
DINÀMICA

Es divideix la classe en grups de 4-5 alumnes (5 grups).
La següent activitat està composta de tres proves diferents per
fomentar la cooperació i treball en equip.
A continuació es presenten les tres dinàmiques:

Trencaclosques: Es reparteix un sobre a cada grup amb un

15’

trencaclosques. Una vegada que es fa el trencaclosques per

grups s'observa que es necessita unir tots els trencaclosques
per tal que quedi complet el missatge. Es realitza un tancament explicant la necessitat de treballar units i junts per tal
d'assolir objectius.

12’

Memòria: Cada grup té una caixa plena de targetes amb
diferents imatges.

Tenen 30 segons per memoritzar el màxim d'imatges.
Una vegada han passat els 30 segons, es retira la caixa amb
les imatges.
Cada grup disposa de 60 segons més, per anotar en un full
de paper totes les paraules que han memoritzat.
A la pissarra de la classe hi ha anotat el nom de cada grup.
Una vegada han passat els 30 segons, un voluntari de cada
grup anota les paraules a la pissarra.
Per fer el tancament es pot fer un recompte de totes les
paraules que s'han aconseguit de manera grupal.

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ESCOLA BALDOMER SOLÀ
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DINAMICA 4: COOPERACIO
DINAMICA
REFLEXIÓ

El o la dinamitzadora poden estar atents i mirar de recollir els
diferents resultats (de temps), a les diferents relacions que s’han generat entre els membres del grup (si són positives o negatives), si hi ha
participat tot el grup, etc.
Per ﬁnalitzar la dinàmica, es reparteixen dues targetes a cada alumne/a. En una targeta hi apareix una mà amb el dit polze aixecat cap
amunt i en l’altre hi apareix el dit polze cap a baix.
Es realitzen diferents preguntes. Si l’alumne/a està d’acord amb la
pregunta aixeca la targeta del dit polze cap amunt (SÍ), si no hi està
d’acord, aixeca la del dit polze cap a baix (NO). Cada alumne/a participa de manera individual.
Cal que totes les respostes es justiﬁquin (Per què?)
Creus que fer les coses amb grup és més útil? Per què?
M’agrada fer les activitats en grup? Per què?
Tothom ha pogut participar a la dinàmica?
S’han generat conﬂictes? S’han pogut resoldre?
M’ha semblat difícil fer l’activitat en grup? Per què?
En quins moments del meu dia a dia és necessari que treballi o
sàpiga treballar en grup?

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA

3

ESCOLA BALDOMER SOLÀ

