
Fitxa tècnica 

 

 

Títol de la dinàmica: El globus. 

Cromo: Temps d’amistat (àlbum 3, cromo 27, pàgina 49 de la Guia del professorat). 

Temps aproximat: una sessió de 60 min. 

Habilitat que es treballen:  

Gestió de la tensió i l’estrès: identificar oportunament les fonts de tensió i estrès en la vida 

quotidiana, saber reconèixer-ne les diferents manifestacions i trobar eines per eliminar-les o 

contrarestar-les de manera saludable. Es tracta d’aprendre a donar el millor d’un mateix en cada 

moment en lloc d’autojutjar-se de manera contínua, i de saber aturar-se i relaxar-se a temps. 

Participants: alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

Material: un globus de mida mitjana (si pot ser d’algun color viu, millor). 

Desenvolupament: 

1) L’amistat: per començar aquesta sessió, conversem sobre l’amistat. A partir de 

l’experiència del cromo, on l’Hèctor sembla que ha tingut un problema a casa i se sent trist, 

podem començar a treballar el poder de l’amistat. Per fer-ho ens poden ajudar les següents 

preguntes:  

● Quantes amistats tenim? És important tenir moltes amistats?  

● Tenim diferents tipus d’amistats? Per exemple, és possible que amb algunes 

amistats anem a jugar al parc, amb d’altres fem activitats fora de l’escola i amb 

d’altres a l’escola...? Tenim la mateixa relació amb totes les amistats?  

● Expliquem el que ens preocupa a totes les nostres amistats? Què fa que li 

expliquem una preocupació a una persona o a una altra?  

● Com ens sentim quan algú confia en nosaltres per explicar-nos les seves 

preocupacions? I quan tenim algú en qui confiar? 

 

Cal tenir en compte: la qualitat de les relacions d’amistat és un puntal bàsic per a la salut 

emocional, especialment la dels infants. Tenir cura de les amistats, a partir d’una bona 

comunicació interpersonal i d’un bon tracte, és essencial per construir i mantenir relacions bones 

i fermes amb tothom. Un dels regals que ens aporta l’amistat és poder explicar i compartir les 

preocupacions amb algú que ens escolta, ens comprèn i ens fa costat. Això ens dona força i fa 

que ens sentim acompanyats/des en moments de tensió, estrès o preocupacions.  
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2) Dinàmica El globus: a continuació, duem a terme una dinàmica amb l’objectiu 

d’experimentar la gestió de la tensió i l’estrès, ja que aprendre a donar sortida a tot allò 

que ens generen les preocupacions diàries és imprescindible per sentir-nos millor. 

 

Abans de començar, el/la docent agafarà el globus. Proposem a l’alumnat que cadascú 

expliqui alguna situació o moment en què s’hagi sentit, o se senti avui, preocupat/da o 

nerviós/osa. Per cada aportació que es faci, el docent farà una insuflació al globus. De 

manera que, mica en mica, veurem com aquest es va inflant, inflant, inflant...  

Quan tinguem el globus mig inflat, els explicarem que nosaltres som com un globus: les 

coses que ens passen, i les preocupacions, ens fan créixer i acumular més saviesa . I quan 

més creixem i més saviesa tenim, més grans ens fem. 

Seguim demanant aportacions amb la mateixa dinàmica d’anar inflant. L’alumnat 

s’adonarà que, si seguim a aquest ritme, el globus aviat explotarà.  

 

En aquest punt de la dinàmica els podem preguntar: 

- Què ens passaria si fóssim el globus i ens trobéssim en aquest punt? (el globus a punt 

d’explotar). Com ho sentiria el nostre cos?  

- Com ens sentiríem? Ens ha passat alguna vegada? Com ho podem solucionar? 

- I, si deixem anar l’aire de cop, què pot passar? És possible que perdem les formes? Com 

ens faria sentir, això? 

 

En aquest punt comencem a treure l’aire del globus a poc a poc. L’objectiu és mostrar que, 

si ho fem així, segurament evitarem perdre les formes i, per tant, traurem les tensions 

d’una manera més saludable. 

 

3) Tancament: per tancar la sessió demanem que l’alumnat, de manera individual, desinfli 

una mica el seu globus interior. Per fer-ho, han de posar les dues mans davant la boca, 

però sense tocar-la. En veu baixa, per aconseguir que sigui el més íntim possible, hauran 

de dir alguna cosa, situació o preocupació que tinguin en aquest moment i que els generi 

malestar. Un cop ho hagin fet, faran veure que agafen la preocupació amb les mans, li 

donaran forma de pilota i la llançaran cap a la finestra. Així, sentiran que el seu globus 

interior, avui, s’ha desinflat una mica.  
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