
UNITAT MAPA DE LA VERGONYA

BLOC 1. Act 2. Ball de coneixença.

OBJECTIUS MATERIALS Temps
Conèixer-se a partir
d’objectius comuns,
interessos, etc. per a la
formació dels grups

• full de paper per a cada
participant.

• Estris per escriure: llapis, boli,
• llibreta

46 –50 min.
1 sessió

Activitats.

1. Com t’agradaria treballar? Amb quines persones noves voldries començar?
Contesta les següents preguntes en un paper:

a) Amb quines tres persones aniries d’acampada un cap de setmana?
b) Amb quines tres persones compartiries un joc d’ordinador?
c) Amb quines tres persones faries un treball de l’escola?

2. Aprofitant la música, surt a ballar i mira les respostes de les altres persones.
Hi ha que tenen respostes similars? Comenta-les mentre balles i passeges i
comenceu a ajuntar-vos en grups de quatre persones.

3. Ara que la música s’ha parat explica als altres del grup la teva selecció i
perquè? Ajunteu tots els comentaris i anomeneu una persona que serà
portaveu del vostre grup.

4. La persona portaveu explica com s’ha format el grup, quines van ser les
respostes més característiques i les raons per ajuntar-vos d’aquesta
manera.

5. Escolteu les explicacions de les persones que no han format grup i convideu-
les a formar part del vostre, si encara no sou quatre. Sempre és estimulant
tenir algú de nou!

Avaluació. Escriu a la teva llibreta de notes.

6. Per aprendre, sempre és positiu acabar amb el diari. Aquesta vegada també
et donem una petita pauta per començar.

El Meu diari                                         Data:

L’activitat que acabem de fer es diu: Ball de coneixença.

Ballar i moure’m m’ha semblat.....

Durant l’activitat he sentit.....

Les persones amb les quals he fet el grup són:

Són especials per mi pels següents motius:

He après algunes coses noves com ara:.........

@ Àlex Font i Bonastre i Enrique Castro Ferro.


