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 Descripció Edats: 

Infants (3-12) 
Joves (12-30) 
Adults (30-60) 
Grans (60-....) 

Tipus de 
dinàmica 

Competències del 
GROP que es treballen. 
Consciència 
Regulació 
Autonomia 
Competències socials 

 
1 

Rotllana de cadires: 
Rotllana de cadires. 
L’animadora diu: “Un lloc a 
la dreta qui porti ulleres... 
qui porti...” Si la persona 
que tens a la dreta no es 
mou, tu t’has de seure a 
sobre d’ella. Només es mou 
el que porta les coses que 
diu l’animador/a. 

Infants, joves i 
adults 

Joc cooperatiu 
de distensió  

Consciència:  
Sentir el contacte físic. 
Despertar el sentit de 
l’humor. 
Sentiment de grup. 
 

2 Cadires solidàries  
Cadires disposades en 
rotllana. Hi ha una cadira 
menys que persones hi ha. 
Quan para la música, 
tothom ha de seure, sinó té 
lloc ha de seure a sobre 
d’un altre. Els que estan a 
sobre no poden tocar amb 
els peus al terra. Ningú 
queda mai eliminat) 

Infants, joves i 
adults 

Joc cooperatiu 
de distensió  

Consciència i Regulació: 
Contacte físic. 
Tolerància a la frustració. 
Humor 

3 Jo mai, mai 
Cercle de cadires. Una 
persona al mig. “Jo mai, 
mai...he fer, he menjat, he 
anat,...” Els que SI ho han 
fet s’han de canviar de 
cadira. El del mig busca un 
lloc i el que es queda sense 
ha de dir un nou “Jo mai, 
mai,...” 

Totes les edats. Als 
avis els encanta! 

Joc Consciència, Regulació i 
Autonomia: 
Saber parlar davant del 
públic i regular els nervis 
que això provoca. 
Aprendre a organitzar les 
idees de forma àgil 
davant la pressió del 
grup. 
Autoconcepte.  
Tolerància a la frustració. 

4 Cercle circassià 
Hi ha moltes músiques per 
ballar el cercle.  
1a part:  
Rotllana de parelles.   
Tots cap a dintre començant 
amb la dreta, esq, dret i un 
saltet. Tornar amb esq.  
= les noies soles. Nois a 
fora picant de mans. 
= els nois, tornen de cara a 
la noia que tenen a 
l’esquerra i es queden 
d’esquena al cercle. 
2a part: 
Nois dintre, noies fora. 
Agafats molinet de 8 temps. 
3a part: 
Nois dintre, noies fora. 
Galop en parelles aixecant 
els braços direcció contra 
horari. 
Rotllana per començar de 
nou. La noia que estava a 
l’esquerra ara està a la 
dreta! 

Totes les edats, 
adaptant la dansa. 

Dansa de les 
anomenades 
vuitcentistes. 
Es ballava a 
les places a 
tota Europa i 
va portar-se a 
EEUU i Canadà 
on també és 
va 
popularitzar. 
Actualment en 
podeu ballar a 
molts llocs, a 
Bcn els 
divendres a la 
Plaça del rei i 
al 
Tradicionarius. 

La dansa és terapèutica i 
a través d’ella es poden 
treballar totes les 
Competències. 
 
Tothom balla amb tothom 
amb lo que pots treballar 
la vergonya, la por a que 
diran si no ballo bé, el 
sentit del ridícul,... 
 
A part: el ritme, la 
coreografia (memòria),la 
iniciativa (afegir voltes, 
salts nous,...), la 
tolerància a les noves 
iniciatives,... 
Autoconcepte. 
Fluir. 
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5 Gat i ratolí. 
Rotllana de parelles agafats 
del bracet amb espais entre 
elles. El gat atrapa al ratolí. 
El ratolí es pot salvar 
agafant el braç d’un dels 
components d’una de les 
parelles de la rotllana. 
L’altre component de la 
parella es transforma en 
ratolí. 

Infants, joves i 
adults 

Joc 
cooperatiu/ 
competitiu. 
 
Estratègia. 

Regulació, Autonomia, 
hab. socials. 
Tolerància a la frustració 
 

6 Escolta activa 
Dues rotllanes 
concèntriques de parelles , 
uns a dins d’esquena al 
centre i els altres a fora de 
cara a la parella. 
L’animador/a proposa un 
tema a parlar. 
Una rotllana parla, l’altre 
escolta activament (no pot 
parlar!!!) 

Totes les edats. Dinàmica. 
Als adults 
aquest joc els 
sol costar 
més... Hi ha 
gent que es 
posa molt 
nerviosa. 
 

Regulació, Autonomia i 
Comp. Socials. 
Mirar-se als ulls. 
Agafar-se de les mans. 
Sincerar-se (optatiu...) 
Dificultat en parlar sense 
que ningú t’interrompi i 
escoltar sense poder 
intervenir. 

7 Sóc genial... 
Sóc genial... 
Sóc únic/a.... 
La meva millor virtut és... 
La part del meu cos que 
més m’agrada és... 

Totes les edats. Amb 
petits canviar una 
mica els conceptes. 
Amb adolescents i 
grans és un joc que 
els sol costar molt. 

Treball  
auto- reflexiu. 

Autonomia. 
Autoestima. 
Auto- concepte. 

8 Valset stop 
Ballar amb la parella mentre 
sona la música.  
Stop: Tothom a fer 
pessigolles, petons,... 
Tornem a ballar... 

Totes les edats. Els 
adolescents es 
poden esverar 
molt... has de saber 
quina dinàmica fer 
després per calmar-
los! 

Dansa/ joc Totes. 
Observar qui es queda 
sol, auto- aïllat o rebutjat 
per poder-ho treballar. 
Sentit de l’humor. 

9 Túnel del sentiments 
Túnel de parelles cara a 
cara. 4 persones marxen de 
la sala. 
Tot el túnel tria un 
sentiment i quan entri el 
primer li expressaran amb 
mímica mentre passa pel 
mig. 
Així amb la resta. 

Totes les edats Dinàmica Consciència 
Com ens sentim quan 
sempre es relacionen amb 
nosaltres des d’una 
emoció concreta? 
Des de quina emoció ens 
relacionem amb els 
altres? 

10 Pel�lícula, acudit, 
gag,.. amb barrets, 
disfresses,... 
En grups de 4 aprox. 

 
 

Totes les edats Dinàmica de 
Comunicació 
no verbal 

Autonomia 
Por al ridícul. 
Vergonya. 
Potenciar la imaginació 
Lideratge dins del grup  

11 Massatge en rotllana  
Rotllana de cadires mirant al 
centre. Un assegut i l’altre 
darrere dret. 
Recordar  un moment de 
benestar i reviure-ho. 
Canviar el massatgista. 
El podeu fer guiat o no. Per 
poder reviure moment és 
millor treballar en silenci. 

Totes les edats Massatge Totes les competències. 
Capacitat de concentració. 
Aprendre a relaxar-se 
Aprendre a reviure bons 
moments. 
Fluir. 
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