
    

 
    

    

    

    

    

COL·LEGI Mare de 

Deu de la Mercè 

Convivències  

30 de novembre del 2017 
    

 

    



    

Programa d’Activitats 
    

MATÍ  

Benvinguda 

JOCS PER JOCS PER JOCS PER JOCS PER 
TRENCAR EL GEL I TRENCAR EL GEL I TRENCAR EL GEL I TRENCAR EL GEL I 
DE CONEIXENÇA:DE CONEIXENÇA:DE CONEIXENÇA:DE CONEIXENÇA:    

- Benvinguts  
- Cors  
- Fortalesa  
- Ordena la 

paraula 

                    CATAPULTESCATAPULTESCATAPULTESCATAPULTES 

    
    
    

Les activitats 
JOCS PER TRENCAR EL GEL I DE CONEIXENÇA  
Per a començar aquestes convivències amb ganes, farem diversos jocs per “trencar el 
gel” entre els alumnes, fent que comencin a relacionar-se tots amb tots i cadascun dels 
companys de classe, i comencin a coordinar-se en petit grup. També els ajudarà a 
conèixer una mica més als companys de classe. 

Amb aquests jocs els monitors/es també podran detectar una mica millor quines són les 
necessitats del grup i/o els rols que estan establerts. 

En aquest primer espai de temps realitzaren 4 activitats: 



    

� BenvingutsBenvingutsBenvingutsBenvinguts: : : : cada participant tindrà uns 20 minuts per realitzar en un paper la seva 
autobiografia. Una autobiografia que no podrà ser escrita. Tindrà tot tipus de 
materials: revistes, colors, retoladors, cola, fils, etc.. 

� Cors: Cors: Cors: Cors:  es dibuixen cors amb fulls però mai un 
igual a l’altre. Aquest cor es talla per la meitat 
obtenint un tros per cada persona. Es 
reparteixen els trossos després d’haver 
barrejat bé. Un cop tothom té un tros de cor, 
ha de buscar a la parella que li pertoca, els 
cors han de coincidir a la perfecció. Quan es 
troben han d’estar 10 minuts conversant. 
Tindran 5 minuts cadascú per explicar-se la 
biografia. 

� La fortalesa: La fortalesa: La fortalesa: La fortalesa: es tracta de formar una rotllana entre tots els participants del grup, 
quedant-se un fora. Els de la rotllana s'uneixen de tal forma que no quedi cap buit i 
el participant que està fora del cercle format ha d'intentar traspassar-lo. Quan ho 
aconsegueix es canviarà amb aquell per on el participant ha entrat, és a dir, el que 
ha deixat el buit.    

� Ordena la paraula:Ordena la paraula:Ordena la paraula:Ordena la paraula:    es faran petits grups i cada grup disposarà d’una sèrie de lletres 
les quals serviran per formar paraules. Els grups es situaran a un costat i el monitor a 
l’altre. Quan es digui una paraula cada grup escollirà les lletres corresponents, haurà 
de córrer fins al monitor i ordenar-se formant la paraula.             

    

    

    

    

    

    



    

LA CATAPULTA 

El propòsit de l'exercici és construir una catapulta 
utilitzant els recursos proporcionats i executant el 
llançament d'una pilota de tenis amb la nau feta, el 
millor possible. Aquesta és una activitat tant d'interior 
com d'exterior.  

    

COMPETÈNCIES: 

 
 GESTIGESTIGESTIGESTIÓ DE PROJECTES:Ó DE PROJECTES:Ó DE PROJECTES:Ó DE PROJECTES: gestionar eficaçment un projecte tenint en compte tots els 
paràmetres: recursos, temps, metes i limitacions. 

 
 CONCEPTUALITZACIÓ:CONCEPTUALITZACIÓ:CONCEPTUALITZACIÓ:CONCEPTUALITZACIÓ: capacitat per formular vàries idees per competir per la 
realització de la catapulta. 

 
 COMUNICACIÓ:COMUNICACIÓ:COMUNICACIÓ:COMUNICACIÓ: comunicar-se de manera efectiva perquè l'equip pugui aprofitar totes 
les idees. 

 
 TREBALL EN EQUIP:TREBALL EN EQUIP:TREBALL EN EQUIP:TREBALL EN EQUIP: que tot l'equip treballi per un objectiu comú. 

    

MATERIAL I PREPARACIÓ NECESSÀRIA:  
Material necessariMaterial necessariMaterial necessariMaterial necessari    per aper aper aper a    cada equip:cada equip:cada equip:cada equip:    

 
• 1 pilota de tenis. 
• Cinta adhesiva.     
• 1 corda elàstica ( 1 pop). 
• Corda de pita. 
• 1 ullera gran de fusta 
• 6 pals de mida curta (1m). 
• 3 pals de mida mitjana (0,5m). 
• 1 pal de mida gran (1,2m).     
• Tisores/ cúter 



    

DESCRIPCIÓ DETALLADA:    
    

Hi haHi haHi haHi ha    vàriesvàriesvàriesvàries    peces de fusta i accessoris. La peces de fusta i accessoris. La peces de fusta i accessoris. La peces de fusta i accessoris. La construcció òptima de la màquina construcció òptima de la màquina construcció òptima de la màquina construcció òptima de la màquina 
requereix l'ús de tots els materials però cada equip pot utilitzar el que ells creguin requereix l'ús de tots els materials però cada equip pot utilitzar el que ells creguin requereix l'ús de tots els materials però cada equip pot utilitzar el que ells creguin requereix l'ús de tots els materials però cada equip pot utilitzar el que ells creguin 
necessari. Durant el llançament els participants tenen el dret de dos intents per necessari. Durant el llançament els participants tenen el dret de dos intents per necessari. Durant el llançament els participants tenen el dret de dos intents per necessari. Durant el llançament els participants tenen el dret de dos intents per 
llançar la pilota. La llargada es contaràllançar la pilota. La llargada es contaràllançar la pilota. La llargada es contaràllançar la pilota. La llargada es contarà    fins alfins alfins alfins al    primprimprimprimer impacte de la pilotaer impacte de la pilotaer impacte de la pilotaer impacte de la pilota    a terra.a terra.a terra.a terra.    

 

OBJECTIU: 

Millorar la gestió d'un projecte complex, estimular el treball en equip, la comunicació i el 
pensament lateral. 

 
DURACIÓ:  

1 hora per construir la catapulta i 5 minuts pels 2 llançaments. 

 
EQUIP GUANYADOR: 

El que ha llançat la pilota de tenis més lluny. 

 
NORMES: 

La catapulta s'ha d'aguantar per si sola, tant en la posició d'espera com en la de tir. 

Està prohibit tocar la catapulta durant el tir. 

Els projectius solament es poden llançar a través de la catapulta que s'hagi construït ((((la 
cullera de fusta, especialment projectat per aquest propòsit). 

 

 



    

    


