La pilota
Es tracta d’un joc per a què els participants aprenguin el nom de tots els
companys durant els primers dies del curs.
Es dibuixa un gran cercle al terra de la classe, al pati o en una sala gran. Un
alumne es col·loca dins del cercle amb una pilota. En veu alta, diu el seu nom
i, a continuació, diu el nom d’un altre company de classe, a qui passa la
pilota, i, a continuació, seu dins el cercle («Em dic Ana i li passo la pilota al
Joan»). No es pot ajudar a l’alumne que no sap cap nom: ha d’anar dient
noms a l’atzar fins que n’encerti un. L’alumne que rep la pilota es col·loca
dret al centre del cercle i fa el mateix: repeteix el seu nom i pronuncia el
d’un altre company a qui li passa la pilota abans de tornar a seure dins el
cercle («Em dic Joan i li passo la pilota a...»). Aquesta operació es repeteix
fins que tots els participants estiguin asseguts dins els cercle.
El professor controla el temps que dura la dinàmica, des que el primer
estudiant pronuncia el seu nom fins que l’últim seu dins el cercle. Aquesta
dinàmica pot repetir-se en dies successius i es tracta, evidentment, què cada
vegada triguin menys en realitzarla: senyal que cada vegada coneixen millor
el nom dels companys.
Variació:
Quan els participants ja coneixen perfectament els noms de tothom, es pot
seguir amb aquesta dinàmica per crear un bon ambient dins del grup. En
aquest cas, quan un participant passa la pilota a l’altre abans de seure dins
del cercle, diu, a més del nom de la persona a qui li passa la pilota, una
qualitat seva: «Sóc en Joan i li passo la pilota a l’Anna per què és una persona
que sempre està disposada a ajudar»...

