
Fitxa tècnica 

 

 

Nom de la dinàmica: Totes som extraterrestres. 

Cromo: Diferents i iguals (àlbum 1, cromo 13). 

Temps aproximat: 3 sessions de 60 minuts. 

Habilitats que es treballen:  

Autoestima i control intern: desenvolupar autoconfiança i autoconsciència, descobrir el que ens 

agrada i el que no, talents, debilitats i oportunitats per autoconstruir-se. També és la capacitat per 

definir objectius i autoavaluar-se, i per construir sentit sobre nosaltres mateixos, sobre les altres 

persones i sobre el món en què vivim. 

Col·laboració i treball en equip: ser capaç de treballar i cooperar amb els altres de forma 

respectuosa, essent conscient de les capacitats d’un mateix i confiant en les dels altres. Compartir 

estratègies i assumir responsabilitats de lideratge per contribuir a l’assoliment d’un objectiu comú. 

Pensament crític: ser capaç de desenvolupar un punt de vista personal, documentat i reflexionat 

per arribar a les pròpies conclusions sobre la realitat individual i social. Qüestionar-se i qüestionar-

ho tot per comprendre i enfortir la diversitat de pensament. La persona crítica es pregunta i 

investiga, en lloc d’acceptar les coses d’una manera crèdula. 

 Participants: alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

 Material: fulls en blanc, llapis de colors. 

 Desenvolupament: 

1) Expressió plàstica Dibuixem l’extraterrestre: el/la mestre/a llegeix, abans que l’alumnat 

obri l’àlbum, el text del cromo 13 (àlbum 1) fins a «...menys llestos», i proposa que cadascú 

dibuixi com s’imagina aquest extraterrestre. Per tal d’estimular la creativitat i la imaginació, 

us proposem plantejar a l’alumnat les següents preguntes, durant la creació, si ho creieu 

necessari: té mans? Té peus? I ulls? Quants? De quin color és la seva pell? Hi sent? Té 

olfacte? Aquest ésser va vestit o despullat? Té gènere (masculí, femení, no binari)?  

Un cop tothom hagi acabat el dibuix, els penjarem a l’aula, l’un al costat de l’altre, per 

poder-los observar. Preguntes com aquestes ens poden ajudar a generar debat a l'aula: 

són iguals o diferents? Què tenen en comú? 



Fitxa tècnica 

 

 

2) Conversa Juguem a endevinar: el/la mestre/a llegeix, abans que l’alumnat obri l’àlbum, 

un altre cop tot el text fins a «...tots els habitants de la Terra érem iguals». Iniciem la 

conversa amb el grup responent les següents preguntes: Les persones, som totes iguals? 

O som totes diferents? Què tenim d’igual? I de diferent? Coneixeu dues persones 

bessones? Són iguals? Per què l’extraterrestre diu que totes les persones som iguals? 

Creieu que totes les persones actuem i sentim igual? A totes ens afecta el mateix? Totes 

reaccionem o vivim les coses de la mateixa manera? 

Fem dues llistes, una de semblances i l’altra de diferències entre els humans, i les pengem 

a l’aula. Seran llistes vives, cada vegada que a algú se li acudeixi alguna nova semblança 

o diferència, la pot compartir amb el grup classe i escriure-la. Més endavant també hi 

podem anar afegint altres llistes, per exemple, comparant els humans amb els animals... 

 

3) Tancament Juntes arribarem on vulguem: ara, ja amb l’àlbum obert, llegim el text des 

del principi fins al final. Us proposem les següents qüestions: 

● La resposta a la història, era alguna de les que havíem dit abans? Se’ns havia acudit? 

Totes les persones tenim molt en comú, però també tenim moltes habilitats i 

característiques que ens fan úniques… 

● Imaginem que haguéssim d’anar a visitar aquest extraterrestre:  

○ Què necessitaríem? A part de construir la nau, què més ens caldria? Quines 

habilitats ens farien falta? Potser hi ha alguna persona extravertida que podria fer 

de relacions públiques? Potser hi ha alguna persona organitzada que podria dirigir 

la construcció de la nau? O alguna persona aficionada a la robòtica? I aquella 

persona a qui li agrada tant dibuixar i pintar, podria «tunejar» la nau espacial? Qui 

té facilitat pels idiomes per intentar desxifrar quina llengua parlen?  

 

Proposem que cada alumne/a escrigui en un paper tres característiques o trets destacats 

de la seva personalitat que puguin ajudar-nos a visitar l’extraterrestre. Després en farem 

un recull per tal de tenir totes les fortaleses del grup. Això és fer un bon equip!  

 

Podem allargar la sessió construint una nau espacial de cartró, amb les fotos de tota la 

classe i a sota el seu paper principal: traductor/a, director/a de la missió, guia turístic,... 

 

FONT: Equip del «Sigues Tu» de Dipsalut.      


