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Proposta Setembre 2016 

Objectius del mes: 

- Crear un bon ambient d’equip.  

- Facilitar noves relaciones a les jugadores. 

- Provocar la comunicació i relació amb tots 

els membres del grup. 

- Treballar la unió i el treball en equip. 

 

Metodologia: 

A continuació proposaré diferents dinàmiques de grup a través de les quals 

podrem aconseguir els objectius anteriorment proposats.  

Podeu realitzar 1 o 2 dinàmiques/setmana, segons com veieu a l’equip i 

com creieu convenient.  

Les idees que us redacto són idees però, com a entrenadors dels vostres 

equips, podeu realitzar el que creieu que millor us funcionarà i podeu afegir 

o treure tot el que creieu necessari. 
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Tècniques de presentació 

 Cadena de presentació  

o En rotllana, s’ha de dir el nom i després la persona de la dreta diu 

el seu nom i repeteix els anteriors. Es pot fer afegint el seu 

animal preferit o fent algun soroll...i repetint tot. 

 Avís classificat 

o Cadascú es fa el seu propi anunci (nom, aficions, anys que fa que 

juga...) i l’aguanta davant seu. Es fan 2 cercles: un interior i un 

exterior, van donant voltes mentre es van llegint uns als altres. 

Després un per un han de dir a qui comprarien i per què. 

 Presentació per parelles 

o Es col·loquen per parelles i es presenten. Després, en grup, 

presentaran a la parella. 

 El pistoler. 

 Individualment van caminant per la pista i quan l’entrenador fa una senyal 

els jugadors paren i s’han de donar la mà amb la persona que tinguin més a 

prop mentre es presenten i parlen durant 15-20’’. 

o Es pot canviar agafar-se la mà, per tocar el cap, el braç, la cama... 

 En rotllana, ens anem passant una pilota per distensionar l’ambient (Em dic 

Mariona i li passo la pilota a la Pepita...). 

Dinàmiques de grup 

A. Es fan dos equips i cada equip tapa els ulls a un jugador. Els dos 

jugadors que tenen els ulls tapats surten davant de tots a una distància 

de 3-4 metres. Els companys de cada jugador, només parlant i sense 

tocar-los, han d’aconseguir que s’arribin a tocar nas amb nas. 

B. L’abraçada: en rotllana comença un preguntant a qui té a la dreta: “saps 

què és una abraçada?” i contesta “no, no ho sé” i el que pregunta 

l’abraça. Després, el que ha rebut l’abraçada li torna a dir: “no ho he 

entès, me’n dones una altra?” i se’n fan una altra. Ara, el que ha rebut 

l’abraçada li fa al següent. 
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C. L’entrenador donarà una frase d’una història molt simple i curta a cada 

membre. Hauran de sortir, un per un, davant del grup i explicar la 

història amb els peus fent mímica. 

D. Per parelles lliguem el turmell dret d’una jugadora amb l’esquerra de 

l’altra. L’entrenador marca com s’han de desplaçar: endavant, 

endarrere, de costat... a mesura que avança el joc anirem ajuntant més 

jugadores...fins que acabi tot l’equip junt. 

E. Col·loquem a l’esquena de cada jugadora un paper en blanc. Tothom 

haurà d’escriure una qualitat de cada jugadora a la seva esquena. Al 

final tothom llegirà en veu alta el que li han escrit. 

F. L’entrenador col·locarà papers de diari per la pista i tots els jugadors 

s’estaran esperant en un costat. L’entrenador dirà : “los botes se salvan 

con cuatro personas a bordo” i els jugadors hauran de col·locar-se en 

grups de quatre als papers de diari. Després trencarà els papers per la 

meitat i tornarà a repetir. Fins que acabin tots units en el mateix. 

G. L’entrenador farà grups de 2, 3 o 4 (o també individual) i dirà a cada 

grup una frase sense sentit, per exemple: “un raspall a un calvo, carn a 

una vegetariana, una bufanda per l’estiu...” i el grup haurà de sortir 

davant i representar aquesta situació (han de fer de venedors). 

H. Exemples d’altres activitats:  
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Webs on podeu trobar més dinàmiques de grup: 

http://www.gestiopolis.com/dinamicas-de-grupo-tecnicas-de-animacion-

grupal/#tecnicas-de-presentacion 

http://www.sigueme.net/jovenes/juegos-y-dinamicas-para-jovenes 

http://www.gerza.com/dinamicas/categorias/comport_grupos/subcategorias

/diagnostico/diagnostico.html 

http://auladeideas.com/blog/recursos/lo-que-nunca-he-hecho/ 

 

 

 

“Llegar juntos es el principio. Mantenerse 

juntos, es el progreso. Trabajar juntos es 

el éxito” Henry Ford. 
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