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1. Síntesi del contingut 

Resum 

En el present estudi es pretén evidenciar que la influència i la pràctica de 

l’Educació Física és un factor que promou la millora de la cohesió social entre 

estudiants. Per a demostrar-ho, s’han dut a terme un conjunt de quatre 

sessions pràctiques a tot un col·lectiu d’alumnes de sisè de primària, amb una 

gran varietat d’activitats i dinàmiques grupals. Al mateix temps, per tal 

d’extreure resultats explícits, es va compartir a cadascun dels participants un 

qüestionari tant a l’inici com al final d’aquesta unitat. Més endavant, 

corroborarem si els resultats obtinguts afavoreixen o no l’objectiu principal de 

l’estudi. 

Paraules clau 

Educació Física, cohesió social, relacions interpersonals. 

Abstract 

The present study aims to demonstrate that the influence and practice of 

Physical Education are a factor that promotes the improvement of social 

cohesion among students. To demonstrate this, a set of four practical sessions 

was carried out with a group of primary sixth grade students, with a wide variety 

of activities and group dynamics. At the same time, to extract explicit results, a 

questionnaire was shared with each of the participants both at the beginning 

and at the end of this unit. Later on, we will corroborate whether or not the 

results obtained favour the main objective of the study. 

Key words 

Physical Education, social cohesion, interpersonal relationships. 
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2. Introducció 

Actualment, a les escoles ens trobem amb una gran diversitat de realitats; cada 

aula és un món vertaderament complex. Això és degut al fet que, com és 

evident, tot grup-classe està compost per una multitud de nens i de nenes, els 

quals passen moltes hores plegats al llarg del curs. Aleshores, aquest fet 

provoca que, gairebé de manera obligatòria, els infants hagin d’establir lligams 

(relacions interpersonals) amb les persones del voltant: tant amb mestres com 

amb companys/es d’aula. 

Tots aquests vincles relacionals condicionen el comportament dels aprenents, 

ja que en funció de les companyies i de les amistats (i enemistats) que 

enregistri el nen o la nena, la seva actitud podrà veure’s afectada d’una manera 

o d’una altra. Fins i tot, de vegades es poden arribar a viure situacions de 

caràcter negatiu, lligat amb aquestes relacions socials, quelcom que pot arribar 

a desencadenar altres problemes de magnituds majors. 

En aquest sentit, la base per garantir un bon funcionament dins d’un col·lectiu 

de persones, és que els membres participants estiguin cohesionats i, 

aleshores, serà més fàcil garantir l’accés a un ambient d’aula basat en el 

respecte i l’harmonia grupal. Per a aconseguir-ho, cal establir dinàmiques de 

cohesió i activitats que promoguin aquesta afecció relacional entre persones. 

El cas en concret en què s’ha centrat el present treball s’ha contextualitzat en 

una agrupació d’alumnes amb un munt de problemàtiques entre ells/es, les 

quals eren originades per l’escassa cohesió social que presentaven en conjunt. 

Amb tot, el propòsit principal és revertir la situació del grup intentant augmentar 

aquesta singular manca de connexions interpersonals. 

Per tot plegat, l’objecte d’estudi de la present unitat se centra a fer un ús directe 

de l’Educació Física, tot implicant el moviment corporal i el joc, per tal de 

descobrir si gràcies al treball en aquest àmbit de tant dinamisme i activitat, és 

possible enriquir la unió entre les persones del col·lectiu en qüestió. 
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3. Marc teòric 

En primer lloc, és necessari enllaçar el concepte que apareix en el títol de la 

temàtica amb vinculacions teòriques, per tal que l’enteniment i l’aprofundiment 

sigui màxim i, a posteriori, la contextualització dels diferents apartats del 

present treball esdevindrà automàtica. 

Abans, però, cal posar l’enfocament en l’etimologia del concepte “cohesió”. En 

aspectes etimològics, se sap que és una paraula que prové d’arrel llatina 

cohaesiōne¸ formada amb el prefix con, el qual significa “unió, juntament”, i el 

verb haerere “estar enganxat”. En aquest sentit, s’obté que la paraula 

“cohesió”, la qual significa “acció i efecte d’unir-se entre si”. 

Al mateix temps, és important tenir constància sobre el significat de la paraula 

“social”. Així doncs, en aquests termes, un col·lectiu social o grup és un conjunt 

d’individus que interactuen en un context determinat i persegueixen objectius 

comuns. Aquests individus tenen rols diferents, estan sotmesos a normes, 

comparteixen valors i realitzen els seus actes en el marc del grup del qual 

formen part (Bernabeu, Martínez i Sellés, 2013). 

Tot seguit, després d’haver desxifrat per separat les paraules que componen el 

terme principal, el pas següent és valorar diverses definicions d’autors entorn 

d’aquesta temàtica. 

Valverde, Marín i Orduña (2001) assenyalen la cohesió social com “el grau en 

què els individus del grup estan motivats a romandre al grup, a cooperar-hi i a 

continuar compartint perspectives i objectes”. 

Manresa (2020) centra el concepte de cohesió social en “l’apreciació personal 

dels individus sobre l’acceptació voluntària de tot un conjunt de regles de diferent tipus 

que els permetin desenvolupar les seves aspiracions socials”. 

També, es va considerar com “un procés dinàmic que es reflecteix en la tendència 

del grup a mantenir-se i continuar units en la cerca dels seus objectius instrumentals 

i/o per a la satisfacció de les necessitats afectives dels seus membres” (Carron, 

Brawley i Widmeyer, 1998). 
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Tenint en compte les característiques i condicions d’aquesta unitat, es podria 

enfocar la cohesió social com la mesura d’integració i de sentiment de 

pertinença dels membres d’un col·lectiu, cap al grup el qual pertanyen. 

Un cop presentades les bases més teòriques de la temàtica, és oportú 

endinsar-se plenament en la idea de cohesió grupal vista des d’un punt de vista 

més pedagògic i educatiu, transformant-la en un element dinamitzador durant 

un procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta nova mirada del concepte és 

compartida per diversos autors. D’entre ells, Bernabeu, Martínez i Sellés 

(2013), entenen que la importància del treball de la cohesió grupal dins les 

aules és imprescindible, ja que defensen que la nostra essència com a espècie 

és la socialització, la convivència entre persones i, paral·lelament, la positiva 

relació interpersonal ens enriqueix en la major part dels àmbits com a individus. 

Gómez (2005) raona entorn de la necessitat de tractar la cohesió grupal i el 

foment de l’agrupació social, no només per a garantir un millor aprenentatge en 

l’infant, sinó també com a mètode que es desenvolupi de manera integral i rebi 

una educació completa a través de tots els sentits. Per això, argumenta que els 

nens i les nenes agrupats cultiven exponencialment tot el tema de les 

emocions, es conforma la identitat de cadascú, la intel·ligència augmenta, es 

fomenten valors positius... sense gairebé adonar-se’n, ja que la comunicació no 

verbal també juga un paper molt important. 

Com a docents, establir certes mesures prèvies per formar i configurar un bon 

clima d’aula (Rubio, 2019) és elemental per a treballar posteriorment amb 

majors garanties. D’aquesta manera, poden anar apareixent de manera 

espontània bones i constants dinàmiques de grup que salvaguardin tota 

aquesta harmonia sorgida del treball grupal anterior, cadascuna d’aquestes 

aportant valors i engrandint encara més el vincle interpersonal entre el conjunt 

de membres del grup. A més, molt probablement, futurs possibles conflictes 

que sorgeixin no tindran cabuda a l’aula i, si es dona al cas, es resoldran d’una 

manera més senzilla i madura per les parts implicades. 

Vinculat amb la darrera idea, per tal de desenvolupar cert sentiment de 

pertinença a un grup d’infants cal executar multitud de tasques encarades cap 

al treball amb els membres del col·lectiu, fent-los interactuar i participar entre 
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ells i elles, quelcom que promogui les relacions interpersonals i augmenti la 

confiança i el benestar individual i, conseqüentment, grupal. 

No obstant això, és necessari començar comprenent un col·lectiu minoritari i 

reduït, però que convisqui i comparteixi diversos afers, així com experiències i 

tingui objectius en comú. Per tant, és primordial iniciar-se en una aula ordinària 

(Giménez, 2020), en què trobem una gran diversitat d’alumnes, als quals se’ls 

atribueix múltiples punts coincidents i pertanyen tots al mateix grup i, un cop 

s’hagi assolit certa cohesió social mitjançant dinàmiques grupals, es podrà 

evolucionar cap al treball de la comunitat educativa en general que envolta als 

nostres aprenents. 

En sintonia amb els darrers autors, Rodríguez (2019) va un pas més enllà, i 

relaciona la pràctica de l’Educació Física conjuntament amb l’aprenentatge 

cooperatiu (Ovejero, 1993; Johnson et al., 1999), com a causant de la millora 

de la cohesió grupal —i, concretament això, és el que s’espera de la pròpia 

intervenció plantejada. A partir d’aquest pensament es concep la pràctica del 

moviment físic i les dinàmiques cooperatives com un factor de rellevància en 

l’enriquiment de la connexió entre persones i, també, com una iniciativa amb 

traces d’experimentació social escolar. 

Al capdavall, tots aquests arguments exposats conflueixen cap a un mateix 

sentit: el foment de la cohesió grupal és la solució enfront d’un grup-classe on 

hi ha una gran desunió en les relacions dels diferents membres que el formen, 

quelcom semblant a un desequilibri grupal que origina, com seria d’esperar, 

múltiples diversificacions. Aleshores, a partir del present treball, es procurarà 

revertir la fràgil situació sorgida en el grup, amb l’ajut del moviment i del joc. 
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4. Mètode 

4.1. Contextualització 

La present unitat didàctica s’ha dut a terme a l’Escola Pi Verd de Palafrugell a 

tot un curs de 6è de primària, amb un total de 52 alumnes, dividits en tres 

classes ordinàries. No obstant això, l’estudi en qüestió s’ha centrat, sobretot, a 

només un d’aquests sisens, degut al fet que presentava amb escreix 

agreujades problemàtiques i manques de cohesió entre ells/es, de manera que 

únicament s’ha analitzat en detall la situació d’aquests alumnes. 

Pel que fa a les seves característiques principals, trobem que el grup-classe en 

qüestió està compost per 18 estudiants (11 nens i 7 nenes) i es contextualitza 

al curs de 6è B. En aquest conjunt d’alumnes hi ha una nena d’aula d’acollida, 

un nen amb dislèxia i tres infants amb un Pla Individualitzat (PI): una d’elles de 

Català, una altra de Matemàtiques i de Català i l’altre amb Discapacitat 

Intel·lectual Límit (DIL) inclosa. En aquest sentit, el nivell cognitiu global de la 

classe és considerablement baix, com també ho és l’habilitat lectoescriptora. 

No obstant això, hi ha diversos membres que destaquen per sobre de la resta 

amb una bona actuació i assoliment acadèmic. 

Aquest darrer aspecte provoca un alt grau de dispersió general constant, de 

manera que tant a la tutora com als/les especialistes se’ls fa molt dificultós 

poder dur a terme la seva actuació amb normalitat i tranquil·litat. Tant és així, 

que els infants perden fàcilment la motivació i l’interès per allò que s’està fent, 

tendint a desatendre i distorsionar la dinàmica d’ensenyament-aprenentatge. 

A més a més, ràpidament s’observen rols ben adquirits i diferenciats dins 

d’aquest conjunt d’alumnes, entre els quals destaquen diversos alumnes amb 

un caràcter de lideratge que sovint interrompen i pretenen fer el graciós, 

mitjançant continuades crides d’atenció pròpies de nens d’educació infantil. 

Això, comporta que els infants que realment tenen ganes d’aprendre i treballar 

s’hagin de cohibir, limitant-se a escoltar i veure passivament l’espectacle que 

habitualment generen els altres. 

Aquesta inevitable assignació de rols va molt vinculada a un fet vertaderament 

estrany, però cada cop més habitual a les nostres aules actuals: la diferenciació 
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en el gènere. És a dir, en el cas d’aquest grup concret hi ha creats dos bàndols 

molt marcats, que són el dels nois i el de les noies. Els nens, en executar 

accions grotesques i mostrar-se amb actituds molt més infantils que no pas les 

nenes, provoca que elles perdin les ganes d’interactuar i compartir vivències 

amb ells. Per tant, es produeix una dissemblança gegantina entre la figura 

masculina amb la femenina, dins l’aula. Es podria associar la part més 

responsable, seria i madura per a les nenes; i la més esbojarrada, espontània i 

infantil per als nens. 

Quant a l’espai en què es va dur a terme la unitat, es va disposar d’una zona 

exterior (pati de l’escola), tot i que més concretament de la pista de futbol amb 

unes dimensions de 20 m x 40 m, i el terra de ciment. També, el material 

pensat per utilitzar no va ser abundant, però sí divers, funcional i adequat en 

totes i cadascuna de les activitats, fent-les així absolutament profitoses i 

divertides. En conseqüència, va haver-hi una alta demanda de moltes accions 

corporals, d’expressió i de comunicació, amb l’objectiu de perfeccionar 

l’autoconeixement i l’autoconcepte dels nens i les nenes. És per això que 

moltes de les dinàmiques no van necessitar un material específic, pel fet que 

fent ús de la comunicació i del treball corporal va ser suficient. 

4.2. Hipòtesis i objectius 

A causa de la contextualització presentada a l’apartat anterior i valorant 

aquesta circumstància, inicialment la hipòtesi que es va arribar a meditar, va 

ser: “Pot l’Educació Física fomentar la cohesió social?”. Així doncs, el detonant 

per acabar-se de decidir a emprendre aquesta unitat didàctica va ser perquè es 

va considerar que esdevindria un repte temptador i d’on segurament se’n 

podrien extreure molts aprenentatges. Tant és així que, conseqüentment, el 

títol de la intervenció va acotar-se en: “L’Educació Física com a eina de cohesió 

social”. 

Com bé s’explica en l’anterior idea, l’origen d’on ha sorgit aquesta temàtica 

recau en el panorama desconcertant que s’observa en el conjunt d’alumnes en 

qüestió, de manera que, com a docent, l’assumpte en què se centra la 

intervenció ha estat concebut com una necessitat en què cal intervenir i 

procurar revertir la situació. L’ínfima relació que presenten els nens amb les 
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nenes (i viceversa), tal com s’ha comentat anteriorment, ha estat el 

desencadenant de diverses problemàtiques i conductes poc sanes i 

encoratjadores a l’aula, quelcom que està estretament vinculat amb una 

dificultat estructural dins del col·lectiu d’alumnes. 

Per aquesta raó, el motiu principal de la intervenció que va proposar-se es va 

centrar a treballar entorn d’aquesta manca de cohesió social, aportant eines i 

estratègies als infants perquè poguessin enriquir-se. A més, es va creure 

oportú tractar aquest afer a l’assignatura d’Educació Física, creient fermament 

que el joc, la col·laboració i el moviment seria una bona via per a posar-hi fil a 

l’agulla. 

Un cop encarat el tema i disposat l’àmbit en el qual es pretén actuar, el pas 

següent va ser establir els objectius que es volien tractar al llarg de les 

sessions, de manera es van plantejar els següents: 

1. Adquirir valors i dinàmiques de cohesió de grup. 

2. Minimitzar les males conductes que habitualment es mostren en el grup. 

3. Millorar la situació de diferenciació entre nens i nenes i les seves 

relacions i interaccions. 

4. Incidir en la capacitat de reflexió. 

Aquest conjunt de propòsits van intentar ser tan realistes com fos possible, 

incorporant i aportant altes garanties d’èxit, de manera que fossin 

potencialment assolibles. 

4.3. Procediment i metodologia 

Els objectius que es van marcar inicialment es van integrar completament en tot 

el ventall d’activitats i dinàmiques (vegeu Annex 4), les quals es comprimien en 

una durada de quatre sessions de gairebé una hora cadascuna (vegeu Annex 

1). Com que el període de temps de tot el conjunt de la unitat didàctica no era 

gaire extens (ja que per poder aprofundir en el tema calien moltes més 

sessions), es va apostar per ubicar als alumnes al centre de l’aprenentatge, 

amb la finalitat d’assolir les metes proposades. D’aquesta manera, la 

participació i el protagonisme que adquirien en totes les sessions era 

vertaderament elevat; i també aportava una gran dosi d’activació i de 
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moviment. És per això que, alhora, es va procurar que el docent rebés un paper 

molt menys protagonista, encara que no per això menys important: un rol 

d’observador actiu. El mestre, doncs, era qui conduïa i guiava totes les 

activitats i el fil conductor dels diferents dies, però sense esdevenir el 

transmissor del coneixement, sinó el facilitador de dinàmiques i espais en què 

els participants podien nodrir-se per si mateixos/es. Amb tot, es va intentar que 

pel poc interval de temps disponible, la integració i l’actuació dels infants fos 

màxima. 

Enllaçat amb el punt anterior, la present seqüència didàctica constava de tres 

parts ben diferenciades: 

- Exploració de coneixements previs: En un primer moment, un cop 

presentada la temàtica, es va focalitzar en activar cognitivament als 

estudiants a través d’un qüestionari inicial (fase inicial), quelcom que 

proporcionava molta informació al docent per entendre i copsar el punt 

de partida en què es trobava cadascun dels nens i les nenes, així com 

les seves opinions. 

- Introducció i estructuració de nous coneixements: En segona instància, 

aquesta part comprèn tot el conjunt d’activitats que es van dur a terme al 

llarg de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge (fase de 

desenvolupament). Per tant, s’entén que ocupa des del moment en què 

finalitza el qüestionari inicial fins que es comença el qüestionari final. 

- Aplicació del coneixement: En darrer lloc, pren protagonisme l’aportació 

del qüestionari final, a manera d’aplicar el coneixement adquirit a partir 

de la vivència de les sessions (fase de síntesi). El darrer qüestionari 

s’emmarcava com l’activitat final que servia per plasmar tot allò que s’ha 

après o que ha canviat en la manera de pensar dels infants; sense 

concebre-la com una tasca avaluativa. 

Per a poder agrupar i tractar tota la informació que es va recopilar amb el pas 

de les classes d’aquesta unitat, es va recórrer a dos instruments de recollida de 

dades d’arrel empírica: el qüestionari i la graella d’observació. El primer sistema 

va estar adreçat directament als alumnes i, el segon, va ser destinat cap al 

docent. 
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D’una banda, pel que fa a l’instrument del qüestionari (vegeu Annex 2), tal com 

s’ha comentat prèviament, van crear-se de dos tipus i es van repartir a tots els 

participants tant a l’inici de la primera sessió com al final de la quarta sessió. El 

qüestionari inicial, al principi del procés i, el final, a la darrera part d’aquest, 

cadascun amb 7 preguntes per respondre. Van estar creats com una eina que 

afavoria i donava un punt de vista interessant perquè l’infant prengués 

consciència de la situació en què es trobava a l’inici i al final, de manera que es 

procurava que visqués una espècia d’evolució. 

Al mateix temps, les preguntes eren molt obertes i personals, però estaven 

encaminades de tal manera que l’estudiant arribés a un estat d’introspecció i 

valoració tant d’ell mateix com del seu entorn social més proper; i que pogués 

identificar els resultats obtinguts. En aquest sentit, ambdues classes de 

qüestionaris estaven estretament relacionades entre elles, i apareixien tant 

preguntes diferents com d’altres de similars. 

Aquest canal no es percebia tant com una eina avaluadora, sinó com un 

accessori que afavoria la integració de l’alumne en la unitat didàctica, el qual 

permetia aportar molta informació al mestre i servia com un exercici 

d’autoconsciència i d’autoreflexió molt personal i enriquidor. És per aquest 

motiu que, la major part de les preguntes, van pretendre enfocar-se i mobilitzar 

els sentiments, els pensaments i les emocions que s’originaven al subjecte a 

l’hora de tenir en compte el seu entorn d’aula. 

A més a més, es va concebre el fet de repartir un qüestionari a l’inici i un altre 

al final del projecte com un mètode capaç d’enregistrar certa evolució en la 

creença i en la vivència dels infants entorn d’aquesta temàtica. Al mateix 

temps, aquesta perspectiva ver esdevenir de gran utilitat per percebre 

possibles avanços i transformacions en la manera de pensar i de comprendre 

de cada nen i nena a causa de la participació en aquest estudi. 

D’altra banda, fent referència a la graella d’observació (vegeu Annex 3), val a 

dir que va ser un element que va estar present al llarg de tot el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, ja que de graelles d’observació va haver-hi 

quatre (una per a cada sessió). En aquestes graelles hi havia tantes files com 
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alumnes participaven i, cadascuna de les taules tenia uns ítems a avaluar o uns 

altres en funció dels interessos i de les característiques de cada sessió. 

El fet de crear una graella d’observació per a cadascuna de les classes 

aportava un alt grau de personalització d’aquest instrument avaluatiu, ja que el 

nivell d’adaptació dels ítems a tenir en compte era completament adient a les 

particularitats i als requeriments de cada tipus de sessió. Per tal causa, la 

manera en què es va poder avaluar les característiques marcades per la graella 

de cadascun dels alumnes era vertaderament encertada i contextualitzada a la 

funció que executava a cada moment. 

En aquest sentit, tots els ítems se centraven en trets procedimentals i 

actitudinals de cada infant. Aquest instrument avaluatiu requeia directament en 

l’observació i en el criteri del docent i funcionava amb itineraris qualitatius 

basats en quatre graus: Molt, Bastant, Poc i Gens. A més, també es va 

assignar a cadascun d’aquests nivells un color determinat per tal de crear una 

gamma cromàtica un cop omplerta la taula i, així, poder observar els resultats i 

possibles evolucions d’una manera més visual i atractiva. 

Totes aquestes dades s’han arreplegat partint d’una perspectiva qualitativa, en 

què s’ha procurat trobar alguns significats i explicacions a aquest possible 

fenomen a través de l’avaluació, la interpretació i l’anàlisi de les informacions 

recollides, i donant-li importància al procés. Aquesta forma d’anàlisi de les 

dades promou que els resultats obtinguts corresponguin únicament al cas en 

concret, i no es generalitzi en cap cas com a quelcom factible en qualsevol altra 

realitat. Tanmateix, tots els detalls s’han concentrat mitjançant la subjectivitat 

del docent, ja que no hi ha hagut cabuda per a aspectes quantificables ni 

informacions numèriques. Per això, tant les observacions del docent com els 

pensaments dels participants han estat primordials a l’hora d’extreure 

cadascuna de les evidències. 

Amb tot plegat, la metodologia de recerca aplicada es va basar en un sistema 

d’estudi de cas, mètode pel qual es va intentar treballar en la vivència i la 

influència d’aquesta tesi inicial al grup de participants, anhelant despertar 

alguna espècia de modificació o canvi en el parer de cadascun d’ells/es.  
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5. Resultats 

Tal com s’ha especificat prèviament, els instruments utilitzats al llarg del 

present estudi han tingut com a objectiu recopilar totes les dades necessàries 

per a detectar l’encert o l’equivocació de la hipòtesi establerta i per a acomplir 

els propòsits marcats inicialment. Aleshores, aquests resultats s’han agrupat a 

partir dels instruments del  qüestionari i de la graella d’observació. 

5.1. Qüestionari 

Per tal de mostrar d’una manera més clara i entenedora les dades aportades 

pels participants en tots dels qüestionaris, es durà a terme un escrutini de 

cadascuna de les preguntes, analitzant-les de manera individual. Cal comentar 

que, tot i que el conjunt de respostes són absolutament obertes i personals, es 

procurarà encasellar els resultats en tipologies de resposta similar, a l’hora 

d’analitzar les dades. Per tant, en moltes de les preguntes se’ls demana algun 

tipus de justificació o d’explicació per tal de fomentar la introspecció i la reflexió 

sobre l’individu. A continuació, doncs, es procedirà a presentar cada part amb 

les informacions obtingudes dels divuit estudiants en qüestió, a partir de gràfics 

i breus comentaris. 

5.1.1. Qüestionari inicial 

 

Arran de les respostes aconseguides es pot detectar que, en primera instància, 

els infants no acaben d’entendre què és el que se’ls intenta demanar, ja que 

estranyament contesten que estan bé i contents. No obstant això, dos 

participants demostren haver captat la intenció de la pregunta, motiu pel qual 

han explicitat que hi ha problemes entre els membres de la classe i no se 

senten bé. 



Miquel Vargas Quiñones 
L’Educació Física com a eina de cohesió social 

15 
 

 

És a la segona qüestió, quan es pregunta als participants sobre si perceben 

una bona relació entre tot el grup-classe, que comencen a interpretar les 

intencions de les preguntes, de manera que les respostes aportades són més 

versemblants a la realitat. Trobem, doncs, que exactament la meitat dels infants 

consideren que no hi ha una bona relació i, només sis persones, creuen 

fermament que sí. Pels que no han respost amb determinació, deixen 

entreveure que no estan tan segurs que hi hagi una relació harmònica. 

 

Aquest sentiment generalitzat s’acaba confirmant amb la present pregunta, ja 

que la major part dels alumnes asseguren que no tenen un sentiment de 

cohesió en el grup; no creuen que estiguin units. Únicament quatre nens 

consideren que sí que ho estan, justificant-ho amb el fet que són un equip. Les 

explicacions del sector que no percep aquesta unió, comuniquen que hi ha una 

gran diferenciació en el tracte entre els nens i les nenes. 
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A la primera part de la quarta pregunta, absolutament tots els infants 

manifesten que la relació entre nens/nens i nenes/nenes, no és la mateixa que 

nens/nenes. Aleshores, les respostes obtingudes sobre per què creuen que 

ocorre, es vinculen en sentiments de timidesa, vergonya i immaduresa. Aquest 

fet, per molt que no l’hagin arribat a percebre, ens informa sobre les causes 

d’aquesta situació: estan explicitant l’arrel del problema. 

 

Després d’haver anunciat un conjunt de motius que pogut arribar a crear la 

problemàtica, aquest cop se’ls demana que, tenint en compte que la situació no 

està del tot bé, si seria possible millorar-la. En aquest cas, trobem que 

majoritàriament tothom és conscient que d’alguna manera es podria enriquir, tot 

i que torna a aparèixer un petit grup de quatre components que pensen que no. 

Pel que fa al “com”, els nens i les nenes ens donen algunes alternatives per 

revertir l’episodi: relacionant-se més entre ells/es de manera heterogènia. Com 

és evident, els infants que no creien que es pogués millorar, han respost que 

no era possible fer res. 
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Respecte a aquesta qüestió, es demana als infants quantificar numèricament el 

sentiment que tenen en relació amb la cohesió que creuen que hi ha al grup. 

Aquest sistema és concebut com una petita eina i ajuda que afavoreix al docent 

a què concebi amb major exactitud les interpretacions i consideracions de 

l’infant. Al mateix temps, serveix perquè l’individu sàpiga o aprengui a numerar i 

quantificar les seves idees entorn de la temàtica. 

 

La darrera pregunta del qüestionari inicial va per un camí molt similar al de la 

pregunta anterior: potenciar altres vies de comunicació o expressió d’idees, 

encasellant-les en categories molt determinades. Un dels objectius que es 

pretén és que aprenguin a ser resolutius i intentin trobar paraules soltes o, fins i 

tot, colors, com a mètode d’expressió. És cert que aquestes respostes són 

plenament subjectives (com totes les altres, però un nivell major), ja que d’una 

paraula (que acostuma a ser un adjectiu) i d’un color, no es pot extreure gaire 

informació rellevant. De totes maneres, cal que utilitzin la paraula i el color per 

tal de transmetre i agafar consciència absoluta sobre allò que es vol respondre. 
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Amb tot, obtenim que només un terç del grup-classe defineix el col·lectiu amb 

alguna paraula pròpiament negativa i, la resta, fa servir adjectius més positius. 

Quant a les respostes dels colors, tot i no poder desxifrar la vinculació dels 

colors aconseguits amb els sentiments que tenen desperts, és curiós observar 

que majoritàriament el grup s’ha limitat a vincular la situació de la classe amb 

gairebé només tres estils cromàtics (verd, blau i groc). 

5.1.2. Qüestionari final 

 

En la present pregunta, ubicada ja a la darrera sessió de la unitat, tot el grup 

expressa que se sent bé, i vincula aquest sentiment amb aspectes positius, així 

com: millor relació, sentir-se més agrupat, diversió, millora del treball i del 

respecte. En aquest sentit, aquestes respostes permeten copsar que el pas de 

les sessions han ajudat al fet que els infants, com a mínim, arribin a tenir 

aquestes sensacions. 

 

La segona qüestió va més encarada cap a un procés de reflexió i de detecció 

d’un pensament determinat. En aquest cas, tothom ha considerat que la 

influència de l’Educació Física i del joc ha estat un factor clau per la millora de 
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les relacions interpersonals. Quant al moment en concret, no era gaire rellevant 

obtenir una resposta o una altra, sinó més aviat el fet que ells consideressin i 

emmarquessin una situació determinada en què han notat aquesta sensació. 

 

Apareix una altra pregunta de caràcter reflexiu, ja que interessa que els infants 

valorin intrínsecament el fet d’haver tingut contacte amb gent “nova”, 

expressant-ho a la primera part de la pregunta. Quant a la segona part, és 

primordial que l’afirmin mitjançant una justificació de la seva resposta inicial, de 

manera que es pretén que sàpiguen identificar el perquè d’aquest sentiment 

primer. I tot, com es pot observar, són aspectes positius. 

 

La present qüestió és exactament la mateixa que es va fer en el qüestionari 

inicial, de manera que l’objectiu és percebre certa diferència o evolució en les 

puntuacions numèriques que atorguen els nens i les nenes. Si es fes una 

gràfica comparativa entre les dues preguntes (la del qüestionari inicial i 

aquesta), s’afirmaria que hi ha hagut una evolució en la manera de puntualitzar 

dels infants, ja que en l’última sessió les assignacions numèriques han estat 

més altes, així com la quantitat de vots a números elevats. 
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Com en la pregunta anterior, es torna a repetir el mateix sistema que en el 

qüestionari inicial, per tal d’analitzar d’una manera més clara possibles canvis. 

Aquest cop, doncs, trobem que ningú ha utilitzat cap paraula de caràcter 

negatiu per tal de definir a la seva classe; tot el contrari. Pel que fa al color, tot i 

que tampoc dona gaire informació, així com sí que ens l’ofereix la paraula, 

podem considerar que els colors aquesta vegada han estat més concentrats, 

fins al punt que exactament la meitat de la classe ha apostat pel mateix. 

 

Es torna a tenir una qüestió bastant reflexiva, a tall d’avaluar la unitat didàctica 

en què han participat. Tots els aspectes positius que han notat en aquesta 

vivència han estat relacionats amb l’àmbit de les relacions del grup-classe 

(quelcom que és molt positiu); tot i poder haver explicat qualsevol cosa que els 

hagi agradat de les activitats, per exemple, el que han ressaltat més és la 

possible millora del tracte de grup. En els aspectes negatius, només tres 

alumnes han sabut trobar-ne algun, mentre que una quinzena d’ells i elles no 

n’ha pogut detectar cap, fet que denota que per a molts d’ells tot ha estat 

positiu. 
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En últim lloc, s’ha procurat que cada alumne explicités algun aprenentatge 

adquirit durant aquest procés i, igual que amb la darrera qüestió, la major part 

de les respostes han estat vinculades a aspectes relacionals del grup. Per tant, 

es podrien concebre els resultats d’aquesta gràfica com possibles solucions 

que interpreten i aporten els infants per tal de revertir definitivament aquesta 

situació-problema. La gran majoria aporta nous aprenentatges que, si es 

portessin a la pràctica de manera efectiva, podrien fer desaparèixer aquesta 

cadena de successos. 

5.2. Graella d’observació 

Quant a la graella d’observació, cal recordar que el docent disposava d’una 

graella d’observació per a cadascuna de les sessions, la qual marcava diversos 

ítems avaluatius per tenir en compte, adaptats a les característiques de les 

classes. A més a més, per avaluar aquest conjunt d’ítems es feia ús de quatre 

itineraris qualitatius, cadascun amb el seu respectiu color: Molt (M); Bastant (B); 

Poc (P); Gens (G). Per a veure amb més detall cadascuna de les graelles, 

vegeu Annex 3. 

És important advertir que, en ser graelles centrades en trets molt subjectius, 

variables i circumstancials, té molt de pes en els resultats que s’obtenen, 

l’atracció de les activitats de cada sessió, l’estat anímic dels participants, el 

clima, etc. Per tant, dur a terme aquesta unitat i valorant-la amb les mateixes 

graelles, però modificant les dinàmiques, l’època o, fins i tot, l’espai, pot 

comportar canvis en els resultats. 
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Graella 1. 

A la primera sessió, la versió definitiva de la graella va quedar tal com es 

mostra a Graella 1. En aquesta, es pot la gamma cromàtica creada, en què 

ressalten diverses caselles grogues (Bastant) i hi ha algunes de blaves (Poc). 

També, fins i tot, hi ha algun espai pintat de taronja (Gens). En aquesta primera 

presa de contacte no es van obtenir els resultats esperats, pel que fa a 

aspectes procedimentals i actitudinals, del llarg de tota la sessió. Al grup 

d’infants encara no se’l notava integrat en la tasca i és quelcom que s’ha vist 

reflectit en l’instrument emplenat pel docent. 

 
Graella 2. 

Un cop a la segona classe del procés d’ensenyament-aprenentatge, es veuen 

diferències en els colors utilitzats. Aquesta vegada la graella queda dividida 

gairebé en dos colors absoluts: el groc i el verd. Tot i això, encara es perceben 

trets cromàtics blavosos. Aquest fet denota que els alumnes han patit un petit 

canvi pel que fa a la integració o la comoditat que hagin pogut arribar a sentir, 

en comparació amb la primera sessió. Per aquest motiu, les consideracions de 

caràcter actitudinal i procedimental que el mestre va detectar, han patit una 

millora. 
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Graella 3. 

A la tercera sessió de la seqüència didàctica, sigui per les activitats i 

dinàmiques o simplement l’estat anímic del grup, els resultats que es van 

obtenir van ser sorprenentment positius. En només tres sessions, el docent va 

poder gaudir d’emplenar gairebé tota la graella de color verd, quelcom que 

denota que aquella classe va anar fabulosament bé en tots els sentits. 

Únicament hi ha una petita taca groga i dues caselles blaves, amb una total 

absència del taronja, des de la segona sessió. 

 
Graella 4. 

A la darrera part de la unitat, els primers dos terços de l’esquerra de la graella 

són idèntics als de la graella de la tercera sessió, però en aquesta veiem 

diferències abundants pel que fa al terç dret. En aquest cas concret, el motiu 

pel qual s’observa tanta presència de caselles grogues i blaves és per una 

dinàmica en concret, la qual no va motivar gaire els infants i, en conseqüència, 

els va costar estar una mica més enganxats que amb la resta d’activitats. De 

totes maneres, pel que fa als aspectes actitudinals, es van poder extreure 

evidències realment bones, igual que amb la sessió anterior. 
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6. Discussió i conclusions 

A partir d’aquestes dues vàlides i senzilles eines, el docent, en acabar la unitat 

didàctica, disposa d’una gran quantitat d’informació variada de cadascun dels 

alumnes: com es considera dins del grup, com considera el grup, quines 

activitats li han agradat més/menys, a quina classe ha tingut un millor/pitjor 

comportament, si ha millorat la relació amb alguna persona de la classe, si ha 

après alguna cosa nova, etc. 

En aquest sentit, analitzant les evidències recollides, s’observa que el grup-

classe en qüestió, inicialment, reconeixen que hi ha aquesta manca de relació 

de nens amb nenes (i al contrari). Només tres persones de les divuit totals, 

creuen que no existeix cap problema i que el funcionament de tot plegat és 

perfecte. La resta, és conscient des del principi que hi ha molt distanciament 

entre els gèneres del grup, i fins i tot s’atreveixen a identificar un possible motiu 

sobre per què pot ocorre. En canvi, les mostres recollides en el qüestionari final 

denoten una gran evolució en la consciència i en la mentalitat millorada al llarg 

de les sessions. Absolutament tots els infants, s’han adonat de la importància 

de conviure amb tothom i de no discriminar entre nens i nenes, fent ús d’una 

mirada molt més conscienciada i integrada. 

Mirant totes les respostes amb perspectiva, s’apunta que la quantitat de 

respostes vinculades a un sentiment negatiu, a mesura que augmentaven les 

vivències i avançaven les preguntes, disminuïen. A partir d’aquesta dada, 

doncs, es pot deduir que el fet que els infants hagin viscut aquesta realitat i 

hagin estat partícips en la resolució dels qüestionaris, ha permès detectar que 

les respostes cada cop eren enviades d’una manera més conscient i promovent 

un pensament molt més positiu que en comparació amb el principi del procés. 

Altrament, les graelles d’observació informen de les actituds i del procés que 

han viscut els participants durant tota la programació. Aleshores, en aquestes 

quatre mostres es veu, entre les diferents sessions, uns canvis i evolucions 

notables. A les primeres dues sessions els infants presentaven molta vergonya 

i inseguretat a l’hora de plantar-se al davant de les activitats. Això no obstant, i 

tal com es percep en les graelles, a les darreres sessions el grup-classe es va 
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mostrar molt més obert, participatiu i implicat en les tasques i dinàmiques, i 

també més respectuosos i conscients de la situació. 

Una altra evidència, per descomptat, és la vivència i la participació en les 

sessions en què, com a mestre, et permet observar molts aspectes que són 

molt complicats que quedin reflectits en els dos instruments anteriors. Així 

mateix, un factor clau de l’observació activa permanent és que t’adones de 

moltes actituds, comportaments, actuacions, reaccions, pensaments... que no 

pots plasmar del tot en segons quina eina o instrument avaluatiu. Per això, a 

l’hora de reflexionar entorn de la pràctica executada, la memòria és elemental, 

ja que hi ha tot un conjunt de fets que es queden gravats a la ment, els quals 

són imprescindibles per valorar l’actuació docent i la de l’alumnat. Per tant, el 

pensament que s’ha patit una evolució està més que constatat, i l’observació 

funcional és l’encarregada d’aportar múltiples arguments a favor d’aquesta 

idea. 

Arran d’aquests arguments, es pot declarar obertament l’assoliment dels 

objectius marcats inicialment, degut al fet que les proves recaptades demostren 

haver revertit notablement la situació del principi, augmentant i millorant la 

relació interpersonal entre els membres del grup. Tal com mostren les graelles, 

amb el pas de les sessions les males conductes que mostrava el grup s’han 

vist reduïdes; la situació de diferenciació entre nens i nenes ha patit un 

enriquiment; el procés d’ensenyament-aprenentatge, així com els qüestionaris, 

han buscat i treballat la capacitat de reflexió dels infants; i, certament, els 

participants han adquirit nous hàbits i valors vinculats amb la cohesió grupal 

assolida. Amb tot plegat, es confirma la validació i l’acompliment de la hipòtesi 

plantejada (“Pot l’Educació Física fomentar la cohesió social?”), ja que ha 

quedat constatat amb els resultats obtinguts que l’experiència basada en el joc, 

el moviment i l’Educació Física ha comportat canvis molt positius pel que fa a 

aspectes de cohesió i de millora de les relacions grupals.  

A tall de reflexió amb un caràcter més crític sobre la pròpia intervenció docent, 

cal esmentar que durant tota la durada de la unitat, s’ha pretès, sobretot, que el 

motiu d’aquesta fos comprensible i evident per a tots els participants i, 

realment, és quelcom que s’ha aconseguit. A més a més, totes les explicacions 

dutes a terme es van executar adquirint un llenguatge molt planer i amb 
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contextualitzacions molt necessàries, de manera que s’entengués evitant en tot 

moment que ningú es desorientés o no captés el perquè d’allò que estava fent. 

En aquest sentit, va ajudar molt el fet d’anomenar els noms de les dinàmiques i 

explicar amb molta cautela el funcionament de cadascuna d’aquestes, en tot 

moment. En aquest mateix punt, un aspecte que va ser crucial va ser el tracte i 

la proximitat amb què van originar-se els successos: es va pretendre mantenir 

una relació molt pròxima amb els infants per tal que se sentissin el més 

còmode i segurs possibles, donat que la temàtica ja era quelcom que els feia 

avergonyir i agafar certa timidesa. Per últim lloc, i molt important, en tot moment 

es va pretendre normalitzar la situació per complet, fent-la concebre com una 

circumstància temporal que es podria revertir amb esforç i compromís de tots i 

totes. Aquests aspectes, molt probablement, van ajudar a fer que els estudiants 

s’ho prenguessin més personal i desitgessin posar-hi fi i nodrir-se de tot plegat. 

Tot seguit, quant a les possibles propostes de millora que haguessin ajudat a 

perfeccionar la intervenció exercida, cal fer algun comentari. La temporització 

és un aspecte crucial a tenir en compte, ja que a causa de l’existència de 

diverses problemàtiques i imprevistos apareguts entre els infants, la primera 

cosa que queda desestructurada és el temps previ establert. Per tant, en 

moltes ocasions no va ser possible ajustar-se als intervals de temps marcats, 

com també moltes activitats acabaven excedint-se amb la durada, afectant 

l’estructura de tota la resta. Un altre aspecte va ser la tipologia de les activitats, 

a causa del fet que algunes d’aquestes van causar avorriment i rebuig en algun 

dels participants (molt probablement això sorgeix pel fet que en tota la unitat 

didàctica no hi va aparèixer cap joc de pilota, fet a què no estan acostumats). 

També, va afectar molt la qüestió de no poder allargar les sessions d’aquesta 

programació, pel fet que la planificació es va veure molt limitada per horaris. Si 

s’hagués pogut estendre el treball d’aquesta temàtica, els resultats haurien 

estat molt més profunds i essencials. En últim lloc, la ubicació on va tenir lloc la 

unitat i l’escàs material tecnològic disponible (així com el mal horari per fer-ne 

ús d’aquest), va provocar que l’aplicació de les TIC/TAC fos nul·la, limitant 

aquesta intervenció a materials i pràctiques convencionals, sense opció 

d’incorporar les noves tecnologies ni de poder-se beneficiar d’aquestes. 
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En definitiva, la vivència d’aquesta unitat didàctica ha comportat certs canvis i 

millores en la manera d’entendre i en la consciència dels infants en relació amb 

la situació de la diferenciació del gènere. Aleshores, molt probablement 

cadascun d’ells haurà pogut extreure algun aprenentatge al llarg de tot aquest 

procés, amb la sort que esdevingui funcional pel seu dia a dia i per la relació 

amb els col·lectius del seu entorn proper. Tot i que hi ha hagut alguns 

contratemps i limitacions, el producte final sorgit de l’aplicació d’aquestes 

sessions ha estat més que satisfactori. Com a docent, enfocant-ho per a futures 

recerques i pràctiques educatives, l’aprenentatge que se n’extreu és el de 

potenciar els aspectes sorgits de manera positiva i donar-li una volta a aquelles 

qüestions que han limitat o que caldria millorar; intentant apostar pel foment de 

la cohesió en grups en què les relacions no funcionen com és degut. 
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8. Annexos 

8.1. Annex 1 

Programació de la intervenció educativa (Programació d’elaboració pròpia validada per la tutora de la facultat) 

UNITAT DIDÀCTICA 

L’Educació Física com a eina de cohesió social 

CURS DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR GRUP CLASSE 

2021-2022 4 sessions 3r trimestre 6è 6è B 

ÀREA 

Àrea d’educació física 

JUSTIFICACIÓ 

Des de l’inici de la nostra existència ha quedat constatat que els humans som una espècie que viu en comunitat, en societat. Avui 

en dia, això s’està observant més que mai. És per aquest motiu que des de les aules cal treballar aquestes relacions socials i 

interpersonals, procurant que els estudiants adquireixin les habilitats comunicatives, les maneres i els valors suficients perquè ho 

puguin aplicar al llarg de tota la seva vida i els permetin conviure amb altres harmònicament. A més, amb més raó cal posar 

l’enfocament en aquest afer quan ens trobem davant d’un grup-classe que mostra greus dificultats de relació entre els alumnes de 

diferents gèneres; i que millor que començar a operar a partir de dinàmiques pròpies del moviment. 

OBJECTIUS COMPETÈNCIES  CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ 

1. Adquirir valors i 

dinàmiques de 

Dimensió activitat física 

Competència 1. Resoldre 

situacions motrius de forma 

El cos: imatge i 

percepció 

• Acceptació de la 

Curriculars 

(1) Ajustar els moviments corporals a diferents 

canvis de les condicions d’una activitat utilitzant 
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cohesió de grup. 

2. Minimitzar les males 

conductes que 

habitualment es 

mostren en el grup. 

3. Millorar la situació de 

diferenciació entre 

nens i nenes i les 

seves relacions i 

interaccions. 

4. Incidir en la capacitat 

de reflexió. 

eficaç en la pràctica 

d’activitats físiques. 

Dimensió expressió i 

comunicació corporal 

Competència 5. Comunicar 

vivències, emocions i idees 

utilitzant els recursos 

expressius del propi cos. 

Competència 6. Prendre 

part en activitats 

col·lectives d’expressió i 

comunicació corporal per 

afavorir la relació amb els 

altres. 

Dimensió joc motor i temps 

de lleure 

Competència 7. Participar 

en el joc col·lectiu de 

manera activa mostrant-se 

respectuós amb les 

normes i els companys. 

Competències bàsiques 

• Competència 

comunicativa lingüística 

pròpia realitat 

corporal i la dels 

altres. 

Habilitats motrius 

• Execució de les 

habilitats motrius 

bàsiques i 

específiques en 

entorns diversos 

amb eficàcia i 

creativitat. 

• Disposició a 

participar en 

activitats diverses, 

amb acceptació de 

les diferències en el 

nivell de l’habilitat. 

Activitat física i salut 

• Utilització de 

materials i espais 

amb cura i 

respectant les 

normes. 

• Apreciació de 

les nocions topològiques. 

(5) Construir composicions col·lectives en 

interacció amb els companys i companyes 

utilitzant els recursos expressius del cos i 

partint d’estímuls musicals, visuals o verbals. 

(7) Participar i gaudir dels jocs i les activitats 

físiques amb coneixement i respecte de les 

normes mostrant capacitat de modificar-les i 

crear-ne de noves. 

(8) Actuar d’acord amb valors com l’esforç 

personal i la cooperació en els jocs col·lectius i 

les pràctiques d’activitats físiques mostrant-se 

respectuós amb les normes i els companys. 

Propis 

Procedimentals 

(a) És capaç d’expressar oralment algun 

aprenentatge o dificultat que ha tingut. 

(b) És capaç de reflexionar entorn del treball 

dut a terme i de l’experiència viscuda. 

Actitudinals 

(c) Ha mostrat una actitud activa i participativa 

en tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. 

(d) Ha mostrat una actitud respectuosa tant cap 

als seus companys/es com pel docent. 
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i audiovisual. Capacitat 

d’expressar, interpretar, 

comunicar conceptes i 

pensaments, fent servir 

suports diferents (escrit, 

oral, corporal...), per 

interactuar 

lingüísticament de 

manera adequada i 

creativa en diferents 

contextos socials i 

culturals. 

• Competència social i 

ciutadana. Capacitat 

per comprendre la 

realitat social en què es 

viu, afrontar la 

convivència i els 

conflictes emprant el 

judici ètic que es basa 

en els valors i 

pràctiques 

democràtiques i exercir 

la ciutadania, 

contribuint a la 

construcció de la pau i 

l’esforç individual i 

col·lectiu. 

Expressió corporal 

• Elaboració, 

participació i 

conscienciació de 

les possibilitats i 

recursos que ofereix 

el llenguatge 

corporal. 

• Utilització d’objectes 

i materials per 

expressar-se i en la 

realització de 

representacions i 

dramatitzacions. 

• Interpretació i 

creació de 

situacions que 

suposin 

comunicació 

corporal. 

• Respecte per les 

diferents formes 

d’expressar-se. 
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la democràcia i 

mantenint una actitud 

constructiva, solidària i 

responsable. 

• Competència 

d’autonomia, iniciativa 

personal i 

emprenedoria. 

Adquisició de la 

consciència i l’aplicació 

d’un conjunt de valors i 

actituds personals 

interrelacionades, com 

la responsabilitat, la 

perseverança, el 

coneixement de si 

mateix i l’autoestima, la 

creativitat, el control 

emocional, la capacitat 

d’elegir, d’imaginar 

projectes i de convertir 

les idees en les 

accions, d’aprendre de 

les errades, d’assumir 

riscos i de treballar en 

equip.  

El joc 

• Jocs alternatius i 

cooperatius. 

• El joc i l’esport com 

a fenomen social i 

cultural. 

• Acceptació i 

respecte per les 

normes i les 

persones que 

participen en el joc 

amb independència 

del resultat. 

• Utilització del joc 

com a mitjà de 

relació, de 

divertiment i d’ús del 

temps de lleure. 

• Codis i conductes 

de joc net. 
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Al llarg de totes les sessions que conformen la unitat didàctica, s’ha procurat adequar i adaptar totes les activitats existents enfront 

de la diversitat que s’ha trobat al grup-classe en qüestió. Així doncs, tots els/les alumnes han pogut dur a terme còmodament les 

diverses tasques que se’ls ha encomanat, gràcies a la capacitat d’adaptació i d’adequació d’aquestes i a la baixa demanda 

cognitiva que presenten. 

A més a més, aquell/a alumne amb necessitats, ha pogut rebre en tot moment l’ajuda dels companys i companyes (pel fet que hi 

ha hagut molt treball cooperatiu) i, alhora, el suport del docent. 

*Únicament es tornarà a fer ús del present apartat en aquelles sessions en què calgui especificar qualsevol atenció a la diversitat, 

concretant a qui, de quina manera i el perquè. 

SESSIÓ 1 

Durada: 50 min 

DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

L’OBJECTIU 
MATERIAL I RECURSOS ORGANITZACIÓ SOCIAL 

EXPLORACIÓ (10 min) 

4 
• Qüestionari en paper (18 u.) 

• Llapis (18 u.) 
Individual 

A la primera part de la sessió el 

docent presentarà la temàtica que 

es treballarà en les properes 

sessions i repartirà un petit 

qüestionari inicial, el qual serà 

respost a mà pels infants de 

manera individual (vegeu Annex 1). 

Els alumnes es col·locaran de 

manera individual procurant que les 

respostes del qüestionari siguin 

totalment personals, sense 



Miquel Vargas Quiñones 
L’Educació Física com a eina de cohesió social 

35 
 

condicionants. 

DESENVOLUPAMENT (30 min) 

1 i 3 • Pitralls (2-3 u.) 

Mitjos grups 

------------------------------------------

Grup-classe 

A la segona part de la sessió, 

s’introduirà el Joc dels números 

sense trepitjar-se, amb l’objectiu de 

començar a trencar el gel 

mitjançant agrupacions 

heterogènies. Inicialment estaran 

en mitjos grups i després en grup 

sencer. (15 min.) 

En acabat, s’enllaçarà amb el joc 

de l’STOP per tal d’introduir una 

dinàmica d’activació corporal. (15 

min.) 

SÍNTESI (10 min) 

1 i 2 - Grup-classe 

La darrera part de la sessió se 

centrarà en el joc d’Encadenar 

paraules fins a la història, que es 

durà a terme de manera grupal, tots 

disposats en una rotllana. 

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES ORIENTACIONS AVALUATIVES 

Tot i que la primera sessió té un caràcter més introductori i de 

transició, en la qual els infants s’han d’habituar mínimament a 

l’àmbit i les dinàmiques que es tracten, es procura en tot 

moment dur a terme una metodologia activa, que ubiqui a 

Criteris d’avaluació implicats en la sessió: (7), (8), (c) i (d). 

L’avaluació durant aquesta sessió se centra en una avaluació 

basada en l’observació contínua i activa per part del docent. 

L’instrument avaluatiu utilitzat és la graella d’observació. Aquesta, 
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l’infant en el centre del seu propi procés d’aprenentatge 

(fomentant així la participació) i el docent adquireixi un rol de 

guiatge, tot facilitant eines i estratègies per enriquir 

l’aprenentatge, l’execució, la comunicació i la relació amb els 

agents que hi intervenen. 

D’aquesta manera, es garanteix que l’aprenentatge 

esdevingui en un entorn de molta pràctica, aportant un toc 

vivencial, significatiu i profitós per l’alumne. 

està conformada per ítems procedimentals i actitudinals de cada 

alumne i els itineraris avaluatius es basen en: Molt, Bastant, Poc i 

Gens (vegeu Annex 2). 

ÚS DE LES TIC/TAC INTERDISCIPLINARIETAT 

- 

Tota aquesta implicació de la sessió pot donar fruit a una 

vinculació en l’àmbit d’educació en valors. Es busca i es pretén 

que l’infant adquireixi certes competències i habilitats per tal que 

pugui establir fructuoses relacions interpersonals caracteritzades 

pel respecte, el civisme i l’harmonia. Tot plegat,  facilitarà el 

manteniment i l’evolució d’aquestes esmentades relacions amb 

l’objectiu que es puguin desenvolupar de manera integral en 

societat. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Tant a l’infant amb dislèxia com a l’alumna d’aula d’acollida, en el moment en què es reparteixi el qüestionari a tots els infants, 

se’ls hi llegirà oralment les preguntes per tal que puguin entendre-les i contestar-les amb totes les garanties possibles. 
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SESSIÓ 2 

Durada: 55 min 

DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

L’OBJECTIU 
MATERIAL I RECURSOS ORGANITZACIÓ SOCIAL 

EXPLORACIÓ (10 min) 

1, 2 i 3 - Grup-classe 

A la primera part de la sessió es 

durà una dinàmica lúdica 

anomenada Intercanvi de mirades i 

de llocs, en què caldrà que els 

participants estiguin organitzats en 

cercle a terra. 

DESENVOLUPAMENT (35 min) 

1 i 3 

• Cons 

• Piques 

• Bancs 

• Matalassos 

• Pilotes 

• ... 

*Les unitats exactes de cada 

material es regeixen pel criteri i 

les intencions del docent. 

Parelles 

------------------------------------------ 

Grup-classe 

A la segona part de la sessió, es 

duran a terme dues activitats 

lúdiques centrades en la confiança 

en parella. Ambdues se centraran 

en superar uns circuits. La primera 

d’elles serà Units pels peus (7 

min.), en què hauran de fer ús de 

molta coordinació i compenetració, 

i la segona serà Confiança cega 

(13 min.), requerint un alt nivell de 

seguretat, comunicació oral i 

contacte. 

Finalment, s’executarà el joc de 

Paquets de 3 afavorint les 
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agrupacions heterogènies. (15 

min.) 

SÍNTESI (10 min) 

1, 2, 3 i 4 - 

Parelles 

------------------------------------------ 

Grup-classe 

A la darrera part de la sessió hi 

tindrà lloc la dinàmica de Les 

salutacions encadenades. 

Inicialment se situaran en parelles 

heterogènies i aquestes 

agrupacions s’aniran ajuntant amb 

d’altres, fins a obtenir una 

construcció mitjançant el treball 

cooperatiu. 

Finalment, es durà a terme una 

posada en comú per tal de 

reflexionar sobre allò que s’ha 

treballat i, alhora, servirà com a 

espai per presentar qualsevol dubte 

o afer d’interès. 

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES ORIENTACIONS AVALUATIVES 

Es procura en tot moment dur a terme una metodologia 

activa, que ubiqui a l’infant en el centre del seu propi procés 

d’aprenentatge (fomentant així la participació) i el docent 

adquireixi un rol de guiatge, tot facilitant eines i estratègies 

per enriquir l’aprenentatge, l’execució, la comunicació i la 

relació amb els agents que hi intervenen. 

D’aquesta manera, es garanteix que l’aprenentatge 

Criteris d’avaluació implicats en la sessió: (1), (7), (8), (a), (b), (c) i 

(d). 

L’avaluació durant aquesta sessió se centra en una avaluació 

basada en l’observació contínua i activa per part del docent. 

L’instrument avaluatiu utilitzat és la graella d’observació. Aquesta, 

està conformada per ítems procedimentals i actitudinals de cada 

alumne i els itineraris avaluatius es basen en: Molt, Bastant, Poc i 
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esdevingui en un entorn de molta pràctica, aportant un toc 

vivencial, significatiu i profitós per l’alumne. 

Gens (vegeu Annex 2). 

ÚS DE LES TIC/TAC INTERDISCIPLINARIETAT 

- 

Tota aquesta implicació de la sessió pot donar fruit a una 

vinculació en l’àmbit d’educació en valors. Es busca i es pretén 

que l’infant adquireixi certes competències i habilitats per tal que 

pugui establir fructuoses relacions interpersonals caracteritzades 

pel respecte, el civisme i l’harmonia. Tot plegat,  facilitarà el 

manteniment i l’evolució d’aquestes esmentades relacions amb 

l’objectiu que es puguin desenvolupar de manera integral en 

societat. 

SESSIÓ 3 

Durada: 50 min 

DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

L’OBJECTIU 
MATERIAL I RECURSOS ORGANITZACIÓ SOCIAL 

EXPLORACIÓ (10 min) 

1 i 3 • Cons (4 u.) Grup-classe 

La primera part de la sessió 

començarà per la dinàmica de 

Persones i punts de suport, en què  

es treballarà la cohesió grupal a 

partir d’agrupacions heterogènies i 

de variabilitat de formacions 

humanes. 

DESENVOLUPAMENT (35 min) 

1 i 3 
• Cons (18 u.) 

• Pitralls (9 u.) 

Grups reduïts (4 o 5 alumnes) 

------------------------------------------ 

Parelles 

A la segona part de la sessió, es 

durà a terme el Joc de les tres 
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columnes per tal de recórrer a un 

moviment més intens i explosiu, 

fent ús de la comunicació no verbal. 

(10 min.) 

A continuació, es jugarà al 

tradicional Pac-man, però amb 

parelles heterogènies i fent servir 

de circuit les línies del terra. (10 

min.) 

Per acabar amb aquesta part, es 

recorrerà a la dinàmica de Policies i 

lladres requerint un essencial 

treball en equip. (15 min.) 

------------------------------------------ 

Grup-classe 

SÍNTESI (5 min) 

1, 2 i 3 - Grup-classe 

A la darrera part de la sessió, es 

farà una dinàmica lúdica 

anomenada El director d’orquestra 

per fomentar la sintonia grupal i 

l’observació activa dels participants. 

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES ORIENTACIONS AVALUATIVES 

Es procura en tot moment dur a terme una metodologia 

activa, que ubiqui a l’infant en el centre del seu propi procés 

d’aprenentatge (fomentant així la participació) i el docent 

adquireixi un rol de guiatge, tot facilitant eines i estratègies 

per enriquir l’aprenentatge, l’execució, la comunicació i la 

relació amb els agents que hi intervenen. 

Criteris d’avaluació implicats en la sessió: (1), (7), (8), (c) i (d). 

L’avaluació durant aquesta sessió se centra en una avaluació 

basada en l’observació contínua i activa per part del docent. 

L’instrument avaluatiu utilitzat és la graella d’observació. Aquesta, 

està conformada per ítems procedimentals i actitudinals de cada 

alumne i els itineraris avaluatius es basen en: Molt, Bastant, Poc i 
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D’aquesta manera, es garanteix que l’aprenentatge 

esdevingui en un entorn de molta pràctica, aportant un toc 

vivencial, significatiu i profitós per l’alumne. 

Gens (vegeu Annex 2). 

ÚS DE LES TIC/TAC INTERDISCIPLINARIETAT 

- 

Tota aquesta implicació de la sessió pot donar fruit a una 

vinculació en l’àmbit d’educació en valors. Es busca i es pretén 

que l’infant adquireixi certes competències i habilitats per tal que 

pugui establir fructuoses relacions interpersonals caracteritzades 

pel respecte, el civisme i l’harmonia. Tot plegat,  facilitarà el 

manteniment i l’evolució d’aquestes esmentades relacions amb 

l’objectiu que es puguin desenvolupar de manera integral en 

societat. 

SESSIÓ 4 

Durada: 55 min 

DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS 
RELACIÓ AMB 

L’OBJECTIU 
MATERIAL I RECURSOS ORGANITZACIÓ SOCIAL 

EXPLORACIÓ (15 min) 

2 i 3 • Mocadors (9 u.) Grup-classe 

A la primera part de la sessió hi 

tindrà lloc la dinàmica d’Endevines 

qui sóc?, en què caldrà que la 

meitat del grup d’infants faci un ús 

extrem de tots els sentits per tal 

d’identificar a cegues a la persona 

que tingui al davant. 

DESENVOLUPAMENT (30 min) 2, 3 i 4 • Material propi del gimnàs 12 parelles 
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A la segona part de la sessió, en 

grups reduïts heterogenis, hauran 

de preparar una representació a 

l’estil teatral sobre allò que desitgin 

entorn de la unitat didàctica. (10 

min.) 

Un cop passat aquest termini de 

temps, tots els grups hauran de 

representar davant de tota la resta 

tot allò que han preparat. (20 min.) 

(lliure) 

SÍNTESI (10 min) 

1, 2, 3 i 4 
• Qüestionari en paper (18 u.) 

• Llapis (18 u.) 

Individual 

------------------------------------------ 

Grup-classe 

La darrera part de la sessió i de la 

unitat didàctica comprèn el moment 

en què es reparteixen a tots els 

participants un qüestionari final, 

organitzats individualment (vegeu 

Annex 1). 

Per últim, es donarà pas a una 

posada en comú definitiva en què 

es comentaran aspectes de les 

sessions viscudes i s’obrirà pas a 

què els infants intervinguin amb les 

aportacions que considerin en 

relació amb el tema tractat. 

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES ORIENTACIONS AVALUATIVES 

Es procura en tot moment dur a terme una metodologia Criteris d’avaluació implicats en la sessió: (1), (5), (8), (a), (b), (c) i 
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activa, que ubiqui a l’infant en el centre del seu propi procés 

d’aprenentatge (fomentant així la participació) i el docent 

adquireixi un rol de guiatge, tot facilitant eines i estratègies 

per enriquir l’aprenentatge, l’execució, la comunicació i la 

relació amb els agents que hi intervenen. 

D’aquesta manera, es garanteix que l’aprenentatge 

esdevingui en un entorn de molta pràctica, aportant un toc 

vivencial, significatiu i profitós per l’alumne. 

(d). 

L’avaluació durant aquesta sessió se centra en una avaluació 

basada en l’observació contínua i activa per part del docent. 

L’instrument avaluatiu utilitzat és la graella d’observació. Aquesta, 

està conformada per ítems procedimentals i actitudinals de cada 

alumne i els itineraris avaluatius es basen en: Molt, Bastant, Poc i 

Gens (vegeu Annex 2). 

ÚS DE LES TIC/TAC INTERDISCIPLINARIETAT 

- 

Tota aquesta implicació de la sessió pot donar fruit a una 

vinculació en l’àmbit d’educació en valors. Es busca i es pretén 

que l’infant adquireixi certes competències i habilitats per tal que 

pugui establir fructuoses relacions interpersonals caracteritzades 

pel respecte, el civisme i l’harmonia. Tot plegat,  facilitarà el 

manteniment i l’evolució d’aquestes esmentades relacions amb 

l’objectiu que es puguin desenvolupar de manera integral en 

societat. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Tant a l’infant amb dislèxia com a l’alumna d’aula d’acollida, en el moment en què es reparteixi el qüestionari a tots els infants, 

se’ls hi llegirà oralment les preguntes per tal que puguin entendre-les i contestar-les amb totes les garanties possibles. 
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8.2. Annex 2 

Qüestionari inicial (Qüestionari d’elaboració pròpia validat per la tutora de la 

facultat) 
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Qüestionari final (Qüestionari d’elaboració pròpia validat per la tutora de la 

facultat) 
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8.3. Annex 3 

Instrument avaluatiu – Graella d’observació 1 (Graella d’elaboració pròpia validada per la tutora de la facultat) 

Itineraris: Molt (M); Bastant (B); Poc (P); Gens (G) 
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Instrument avaluatiu – Graella d’observació 2 (Graella d’elaboració pròpia validada per la tutora de la facultat) 

Itineraris: Molt (M); Bastant (B); Poc (P); Gens (G) 
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Instrument avaluatiu – Graella d’observació 3 (Graella d’elaboració pròpia validada per la tutora de la facultat) 

Itineraris: Molt (M); Bastant (B); Poc (P); Gens (G) 
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Instrument avaluatiu – Graella d’observació 4 (Graella d’elaboració pròpia validada per la tutora de la facultat) 

Itineraris: Molt (M); Bastant (B); Poc (P); Gens (G) 
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8.4. Annex 4 

Recull d’activitats que conformen la unitat didàctica 

Primera sessió 

1. Joc dels números sense trepitjar-se: 

• Organització en cercle i els participants han de dir oralment 

números ordenats de l’1 al 20 (per exemple). La premissa és que 

no es poden encavalcar uns amb els altres. Cada número ha 

d’estar cantat per una sola persona. Si algú es trepitja amb algú, 

es torna a començar de nou.  Obligatòriament tothom ha de 

participar. Si s’arriba al número desitjat i algú no ha participat 

prou, es comença de nou sense valdre’s. 

• Es pot començar dividint el grup gran en dos d’heterogenis i que 

els dos grups juguin de manera paral·lela. Després d’una estona, 

la idea és que s’agrupin tots els infants per experimentar una 

major complicitat i compenetració. 

• Variació per disminuir la dificultat: contar tants números com 

participants hi hagi i que cada infant només pugui dir un número. 

2. Joc de l’STOP: 

• Hi ha dos rols ben diferenciats: el grup que escapa i la persona/es 

que enxampen. Obligatòriament, les persones que escapen han 

de fer tot el possible per salvar a qualsevol persona que estigui en 

posició d’STOP. La persona (o persones) que enxampin hauran 

de portar un pitrall a la mà. 

i. Variant: els nens només poden salvar a les nenes i les 

nenes només poden salvar als nens. 

3. Encadenar paraules fins a la història: 

• Els infants estaran asseguts en cercle, amb l’objectiu que plegats 

creïn una història. Aleshores, cada persona haurà d’aportar una 

paraula, de manera que s’aniran creant frases amb la suma 

d’aquestes. 
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• El primer que comenci la història haurà de fer-ho amb una sola 

paraula, i els companys/es n’aniran afegint respectant els torns en 

funció d’on estan asseguts (ordre de les agulles del rellotge). 

• La dificultat regeix en què caldrà fer ús de la memòria, ja que per 

cada paraula nova que es vagi afegint, abans cada persona haurà 

de repetir totes les paraules anteriors esmentades pels seus 

companys i, finalment, afegir la seva. L’última persona acabarà 

amb la història afegint la darrera paraula, però dient abans tota la 

construcció feta. 

• Cada cop que alguna persona no recordi o s’equivoqui repetint la 

construcció, es començarà de nou. 

• Una possible variant podria ser, en comptes de crear una història 

oralment, utilitzar el mateix mecanisme però amb gestos. Cada 

persona aporta un gest diferent fins a encadenar una gran 

seqüència de gestos. 

Segona sessió 

4. Intercanvi de mirades i de llocs: 

• Tot el grup està assegut en cercle i es miraran els uns amb els 

altres de cares. Cadascú escull una persona (intentant que siguin 

tries heterogènies) per tal d’intercanviar-se els llocs. No es poden 

fer gests ni dir paraules; tan sols mirades. 

• Quan un participant creu que un altre accepta intercanviar el seu 

lloc, intenta fer l’intercanvi. Si la persona requerida no respon i el 

jugador ja ha abandonat el seu lloc, el seu lloc pot ser ocupat per 

qualsevol altre jugador. 

• Els jugadors que es queden sense lloc per seure han d’esperar 

que s’aixequi un altre jugador per ocupar el seu lloc. 

• Idea: comunicació no verbal i confiança cap als altres. 

5. Units pels peus: 

• Circuit d’obstacles de peus lligats amb organització heterogènia, 

per parelles. 
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6. Confiança cega: 

• Circuit d’obstacles amb aparellament heterogeni i comunicació 

verbal per evitar topar amb obstacles. Una persona de la parella 

amb els ulls tapats i l’altra l’ha de guiar. Canvi de rols en acabar el 

circuit. 

7. Paquets de 3: 

• Variant de tocar i parar, amb la diferència que es poden fer 

paquets de 3 per salvar-se. Primer s’escullen dues persones: el 

que persegueix i el que escapa; la resta s’agrupa en parelles i es 

reparteixen per l’espai sense poder-se moure. El que persegueix 

ha d’enxampar al que escapa. El que escapa es pot lliurar 

ajuntant-se amb alguna de les parelles que hi haurà repartides 

per la zona. El de l’altre extrem de la parella haurà de marxar 

corrents perquè es convertirà amb la persona que escapa. Canvi 

de rols quan el que persegueix enxampa al que escapa. 

i. Variant: la persona que es desenganxa del paquet de 3, en 

comptes d’escapar es converteix en la persona que atrapa. 

Per tant, automàticament quan el que escapa s’enganxa 

amb una parella, la persona que ha de desenganxar-se 

passa a atrapar i el que atrapava abans és qui ha 

d’escapar. 

Tercera sessió 

8. Persones i punts de suport: 

• Es faran dues marques, una de sortida i una d’arribada. Els 

infants es col·locaran lliurement darrere de la línia de sortida. 

• El mestre dirà dos nombres: el primer de tots indicarà la quantitat 

de persones que s’han d’agrupar, de manera que es faran tantes 

agrupacions com sigui possible en funció del nombre indicat de 

membres en cada grup; i el segon, dictarà els punts de suport 

amb el terra dels quals podran fer ús els participants. Per 

comprovar si les estratègies plantejades i les estructures 

humanes fetes són bones, els grups hauran de desplaçar-se de la 

línia de sortida fins a la línia d’arribada. Per exemple: si el mestre 



Miquel Vargas Quiñones 
L’Educació Física com a eina de cohesió social 

53 
 

diu “4 i 3”, caldrà que els alumnes s’agrupin en grups de quatre i 

només hi hagi tres punts de suport (una resolució viable és que 

tres persones del grup vagin a peu coix i el restant sigui portat a 

braços per la resta, aconseguint així els tres únics punts de 

suport). Quan facin la construcció la mobilitzaran fins a l’altra 

marca. 

• Les agrupacions hauran de ser diferents a cada ronda, fomentant 

els grups heterogenis i variables. 

• Per augmentar la dificultat es poden afegir limitacions, així com: 

“queda prohibit utilitzar com a punt de suport les mans”. 

9. Joc de les tres columnes: 

• Els alumnes es disposaran en grups de 4, i hi haurà dos grups de 

5. Els grups es faran de la manera més heterogènia possible. Per 

l’espai hi haurà distribuïts diversos triangles formats per tres cons, 

cada grup a un triangle (excepte els dos grups de 5 que estaran 

en quadrats). 

• Cada membre del grup es col·locarà a un con i el restant se 

situarà al mig de la disposició. Quan el mestre faci un senyal, els 

participants que estiguin a les bases (cons) s’intercanviaran els 

llocs entre ells i el/la que està al mig ha d’intentar aconseguir una 

base per evitar seguir al centre. Si hi ha dues persones a una 

mateixa base, es queda la persona que hagi arribat abans. Es 

considera “estar a la base” quan es toqui el con amb qualsevol 

part del cos. 

10. Pac-man: 

• Es farà la variant d’anar amb parelles heterogènies en tot 

moment, agafades de la mà. La parella que se separi o que se 

salti el circuit passarà a ser la que enxampa. El circuit són les 

línies de la pista. 

11. Policies i lladres: 

• Es formen dos grups (policies i lladres) i els policies han 

d’enxampar als lladres i portar-los a la presó. Els lladres de la 

presó es poden salvar si algun company/a els toca la mà. El joc 

acaba quan tots els lladres queden empresonats. Canvi de rols. 



Miquel Vargas Quiñones 
L’Educació Física com a eina de cohesió social 

54 
 

12. El director d’orquestra: 

• Tothom es col·loca en cercle i una persona es queda apartada 

amb els ulls tancats. Mentrestant, el docent escull a un dels 

infants de la rotllana perquè sigui el director d’orquestra, que serà 

qui executarà diversos moviments i la resta l’haurà d’imitar. 

L’objectiu de la persona que no sap qui és el director d’orquestra 

és que mitjançant l’observació dels altres ho endevini. 

Quarta sessió 

13. Les salutacions encadenades: 

• Els infants comencen situats amb parelles heterogènies, amb qui 

hauran de crear una salutació de 2 moviments, gestos o sons. 

Seguidament, s’ajuntaran amb la parella que tinguin més a prop, 

s’ensenyaran les salutacions de cada parella i les enllaçaran una 

després de l’altre i afegiran conjuntament 2 moviments, gestos o 

sons més per engrandir la salutació. Després, s’ajuntaran amb el 

quartet que tinguin més a prop, enllaçaran les seves salutacions i 

afegiran 2 moviments, gestos o sons més. Finalment, com que 

quedaran dos grups al final, s’ensenyaran entre ells les creacions 

i s’acabaran unint, de manera que els enllaçaran. 

• Per donar per vàlid les salutacions abans d’agrupar-se amb altres 

companys/es, el mestre ha de passar pels grups per tal 

d’observar que tots els membres duguin a terme la salutació 

sincrònicament i correctament. 

• Es pot augmentar o disminuir la dificultat variant la quantitat de 

moviments o gestos en cadascuna de les agrupacions. 

14. Endevines qui sóc?: 

• Una meitat del grup-classe estarà amb els ulls tapats i col·locada 

en fila. L’altra meitat haurà d’anar passant pels diversos 

companys/es que tinguin els ulls tapats i caldrà que aquests, 

mitjançant tots els sentits humans que considerin, puguin 

identificar qui és la persona que tenen al davant. 

• A mesura que es vagi encertant, aniran rebent altres 

companys/es, fins que tothom passi per tothom. Després, es farà 
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un canvi de rols i els que estaven veient passaran a tenir els ulls 

tapats. 

15. Dinàmica final: 

• Mitjançant grups reduïts heterogenis, cal que els infants facin una 

representació estructurada i planejada amb l’ajuda del material 

que necessitin sobre allò que han sentit, après i identificat al llarg 

de les sessions que conformen aquesta unitat didàctica (entorn de 

la cohesió social i de les relacions interpersonals). Se’ls demana 

que aquesta representació s’executi sense utilitzar la veu ni la 

paraula, de manera que hauran de transmetre mitjançant 

l’expressió corporal. 

• Els espectadors, en acabar cada representació, hauran d’explicar 

què han interpretat i què els ha agradat o què no (feedback) de 

les obres de la resta de companys i companyes. 


