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Nom de la dinàmica: Juntament! 

Cromo: Portes obertes (àlbum 1, cromo 4, pàgina 22 de la Guia del professorat). 

Temps aproximat: una o dues sessions de 60 minuts. Es pot fer la part de l’aula en una sessió i 

aprofitar l’hora d’educació física per a la del gimnàs.  

Habilitat que es treballa:  

Col·laboració i treball en equip: ser capaç de treballar i cooperar amb les altres persones de 

forma respectuosa, essent conscient de les capacitats d’un mateix i confiant en les de l’altra gent. 

Compartir estratègies i assumir responsabilitats de lideratge per contribuir a l’assoliment d’un 

objectiu comú. 

Empatia: connectar amb l’altra persona per escoltar, i comprendre les seves necessitats per 

donar-los resposta d’una manera solidària, d’acord amb les circumstàncies. Implica ser capaç de 

reconèixer que la pròpia forma de pensar només és una, però no és l'única ni la correcta.  

Participants: alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

Material: fulls impresos, llistat de preguntes, bolígrafs o llapis. 

Recursos: llistat de preguntes de l’Annex 1. 

Desenvolupament: 

 

1) Lectura i debat: entre tots i totes fem la lectura del cromo i iniciem un debat. 

● És important tenir amistats? Per què? 

● Us agrada compartir moments, com per exemple, a l’hora de pati, quan us poseu en grups 

de treball, quan teniu algun problema o alguna dificultat? Per què?  

● Què és el més important per a vosaltres a l’hora d’escollir una amistat? 

 

2) Dinàmica Ens coneixem?: els/les participants caminen per l’aula i escullen tres persones 

amb les quals no es relacionen gaire a classe (sigui pel motiu que sigui). A continuació, us 

proposem que investiguin una mica sobre aquestes persones. Podeu utilitzar el llistat de 

preguntes que trobareu a l’Annex 1. Quan ja s’hagin fet totes les preguntes, podem generar 

debat: 

● Hi ha alguna cosa que no sabíeu dels vostres companys/es? De què es tracta? 
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● Us ha agradat parlar amb alumnat amb el qual normalment no us relacioneu? 

 

Una vegada finalitzat, el/la tutor/a pot anar apuntant les respostes més repetides, que podrà fer 

servir per fer el tancament de la sessió. 

 

3) Tancament: quan el/la tutor/a digui, en veu alta, una de les respostes anotades, com per 

exemple «persones que juguen a bàsquet», totes aquelles persones que se sentin identificades 

amb la frase hauran de posar-se dretes al mig de la classe o sobre la cadira, i així successivament, 

fins que creiem que ja hem dit prou frases. L’objectiu és que vegin les seves semblances. 

Finalment, podem tancar la dinàmica amb la frase «persones que tinguin sentiments i emocions». 

 

Es pot allargar la sessió generant conversa i preguntant a l'alumnat:  

- Per què creieu que és important tenir en compte que totes les persones tenim sentiments 

i emocions? 

- Creieu que ajuda a conviure millor? 

- En quins moments ens podem oblidar d'això tant important? 

- Per què succeeix? 

 

Cal tenir en compte: és important tenir en compte que totes les persones tenim sentiments i 

emocions: una mala paraula pot canviar el dia d’algú, però una de bona li pot millorar molt. Si 

tenim en compte això, i no ens n’oblidem, podrem aconseguir una bona convivència. 
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Annex 1: Ens coneixem 

PREGUNTES RESPOSTES 

Quin dia és el teu aniversari?  

Quantes persones viviu a casa?  

Tens animals a casa?  

Què t’agrada fer quan estàs a casa?  

Quina assignatura t’agrada més?  

Et sents bé quan vens a classe? Per què?  

Fas algun esport?  

 


