2ON CICLE PRIMÀRIA
CLIMA GRUPAL: INICIAL
TIPUS: PSICOMOTRICITAT

T'agrada el teu veïnat?

OBJECTIUS

Conéixer les relacions entre els membres del grup-aula i fomentar la cohesió de grup,
de pertànyer al grup.
Desenvolupar funcions psicomotrius com: reflexos, rapidesa de moviment, coordinació dinàmica .
Propiciar l’escolta activa i l’atenció.

DESCRIPCIÓ
Adequat per a realitzar-lo durant la primera setmana de curs. És un joc molt encertat
per trencar grups de confiança, ja que la redona queda estructurada de forma diferent a com havia començat.
Tot l’alumnat s’asseu en cadires formant un cercle, a excepció d’un membre que es
queda dret al centre.
Aquest s’aproparà a una persona que està asseguda i li preguntarà: T'agrada el teu
veïnat?, i la seua resposta ha de ser: No! Mirant a les dues persones que té assegudes
als seus dos costats. Se li pregunta de nou: aleshores a qui t'agradaria tindre? I la persona a la qual se li ha preguntat, ha de dir el nom de dues persones del cercle que
s'alçaran i intentaran ocupar el lloc dels seus actuals veïns, mentre que aquests
també s'alçaran i faran el mateix, però amb la dificultat de què la persona que ha
preguntat buscarà també ocupar una cadira.
La persona que s’ha quedat sense cadira és la que li tocarà preguntar.
Quan ja fa un temps jugant, s’afegeix una nova consigna: quan se’ls pregunta poden
dir: Canvi de comunitat! I açò fa que tots els membres s’alcen i busquen una nova
cadira, incloent-hi a la que li pregunten.
És una versió del joc de les cadires.

DEBAT
Ha agradat l’activitat? Com ens hem
sentit quan es tocava canviar de
cadira? Volíem fer el rol de preguntar
o ens molestava eixir al centre quan
ens quedàvem sense cadira?

MATERIAL
• Una cadira menys que el
nombre de jugadors/es

25’

