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Qui és qui?

Empatia

Creativitat

Coneixença entre les membres del grup

 Feu talls de paper petits, i a cada tros hi escriviu el nom d’un dels infants del grup.

 

Com si es tractés d’un amic invisible, repartiu un paper a cada participant, de manera que tothom

rebi el nom d’una altra persona.

 

Tot el grup, conjuntament, decidiu un tema o una història. Per exemple: “Un dissabte qualsevol, hi ha

una invasió alienígena a la Terra”. 

 

Cada participant ha de desenvolupar la història, explicant en primera persona com viuria aquella

situació, què faria, com acabaria...però (ALERTA!) heu de pensar i escriure com si fossiu la persona 

que us ha tocat al paperet. Per exemple: a mi m’ha tocat la Laura. Aleshores, he d’explicar com ella

viuria una invasió alienígena, en primera persona: “ahir estava a l’esplai, parlant amb la Carla ( nom

real de la seva millor amiga), i de sobte vaig veure com una llum que queia des del cel ens il·luminava”. Puc

utilitzar les expressions més típiques que ella utilitza: “- Ostia pilotes! - vaig exclamar”, o també decidir la

trama en funció de la seva personalitat: és molt poruga, la Laura? Aleshores potser he d’explicar que

“em vaig ficar a plorar com una magdalena al veure com un ovni s’apropava a mi”, però si, en canvi, és

molt extrovertida potser contaré que “vaig anar corrents a saludar aquella cosa llefiscosa que em

mirava de lluny”.

 

Un cop tothom ha acabat, cadascú llegirà la seva redacció i la resta del grup haurà d’endevinar qui és

la persona protagonista. 

 

Envieu les redaccions a comunicacio@esplac.cat.
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La liquadora

Treball en equip

Creativitat

 Escriviu en una pissarra o un full gran d’embalar el següent llistat:

- 1 cosa que ens fa riure:
- 1 cosa que ens molesta:
- 1 cosa que no entenem:
- 1 cosa que entenem molt bé:
- Una paraula que comença per A:
- Una paraula que comença per Z:
- El nom d’una persona:
- 1 animal:
- 1 lloc al que ens agradaria anar:
- 1 lloc que coneixem totes: 

 

Entre tot el grup heu de consensuar totes les respostes a les categories del llistat anterior. 

 

Ara heu d’escriure (conjuntament o de forma individual) una història on mencioneu cadascuna de

les paraules que heu acordat. Heu d’incloure-les totes, com a mínim un cop, en l’ordre que preferiu.

 

Envieu aquestes històries a comunicació@esplac.cat

Una pissarra o paper d'embalar (per anar apuntant les idees)

Retoladors
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Feu grups de 5.
 
Cada persona del grup dividirà, fent dues ratlles perpendiculars, un full de paper. Així:
 
 
Decidiu un tema o un concepte per una història. Per exemple: “M’ha tocat la loteria, així que a partir d’ara...” 
 
Teniu 1 minut per fer un dibuix conceptual en un dels quadrants, que representi alguna de les idees que voleu
transmetre respecte al tema. Podries dibuixar, per exemple, diverses copes brindant. 
 
A continuació, passareu el paper a la persona que teniu a la dreta, de manera que cadascú rebrà un paper, amb
un dibuix de la persona que té a l’esquerra.
 
Al segon quadrant del full que acabeu de rebre, haureu de dibuixar, en un minut, un concepte nou. Per exemple:
si, després de brindar, creus que marxaries de viatge, dibuixaràs un avió. En tota la dinàmica no es pot explicar
la idea ni parlar. 
 
Repetireu aquest procés fins que tots els quadrants tinguin dibuix.
 
Per finalitzar la roda, passareu el full un últim cop a la persona de la vostra dreta. D’aquesta manera, cadascú
tindrà al davant un full amb 4 dibuixos realitzats per la resta de companyes.  Heu de mirar aquest full,
interpretar els dibuixos (sense dir res), i començar a redactar una història inspirada allò que els les il·lustracions
us han transmès. Recordeu que no hi ha res que estigui bé ni malament, i que els dibuixos poden ser interpretats
de la manera que es vulgui. 
 
Envieu les històries a comunicacio@esplac.cat
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