Fitxes de l’Activitat de Matí

OPINA
Títol
(O1) "Mica en mica s'omple la pica!"

Descripció
T'enfrontaràs a 10 preguntes i t'hauràs de decantar per una de les dues opcions que hi haurà.
Segons la teva opinió, respon omplint-ne un recipient o l'altre. Les has de contestar totes!

Objectiu de la dinàmica
Contestar totes les preguntes decantant-te per una opció i veure quina són les opinions
generals que es van creant sobre un tema (estadístiques)

Participants
Individualment

Durada aproximada
5'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmica per avaluar

Fitxes de l’Activitat de Matí

OPINA
Títol
(O2) "Give me five!"

Descripció
La teva mà representa el teu esplai. Les pintures simbolitzen els elements d'un esplai (Infants i
joves, Monitors; Famílies; MCECC i Zona; Parròquia o institució). Com es relacionen aquests
elements al teu esplai? Què és el més important? Quin és la base? Pinta't la mà i deixa la teva
emprempta!

Objectiu de la dinàmica
Representar gràficament com valores diferents temes. Es requeix que la persona valori i
plasmi de forma física la seva opinió

Participants
Individualment

Durada aproximada
La que vulguis

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmica per avaluar

Fitxes de l’Activitat de Matí

OPINA
Títol
(O3) "Roba estesa no fa destorb"

Descripció
Aquest estenedor està ple de problemes (escrits en fulls vermells) i solucions (en fulls verds).
Què et preocupa del teu esplai? Què aconsellaries que fessin els altres? Prova de donar
solució a algun problema estès i penja-hi el teu. Deixa que la roba s'assequi i torna d'aquí una
estona... Segurament el teu problema tindrà solució!

Objectiu de la dinàmica
Dinàmica de valoració conjunta, fa que es deixin coses opinions i que la gent pugui contestar i
donar feedback a les opinions dels companys.

Participants
Individualment

Durada aproximada
La que vulguis

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmica per avaluar

Fitxes de l’Activitat de Matí

OPINA
Títol
(O4) "Jo mai mai..."

Descripció
Tens un got. Es faran unes quantes preguntes. Si ho has fet, beus. Si no, no. Ja saps de què
va...

Objectiu de la dinàmica
Contestar amb sinceritat i fer preguntes compromeses a la resta de participants

Participants
Entre 6 i 10

Durada aproximada
10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmica de cohesió d'equip

Fitxes de l’Activitat de Matí

OPINA
Títol
(O5) "L'estaca"

Descripció
Estira la corda per defensar la teva opinió! Què prefereixes: esmorzar dolç o salat? Ruca o
Sala? Llitera de dalt o de baix?

Objectiu de la dinàmica
Decantar-se per una opció i defensar la teva opinió de forma física

Participants
de 10 a 20

Durada aproximada
10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmica d'expressió i debat amb joves

Fitxes de l’Activitat de Matí

OPINA
Títol
(O6) "Tinder Moni"

Descripció
Un/a tronista comença una ronda per trobar el/la seu/va monitor/a ideal. Farà preguntes de
amb dues opcions. Exemple: "A una reunió arribes tard o d'hora?" Els que arribin tard es
col·loquen a una banda, els puntuals a una altra. El/la tronista diu que arriba tard, així que els
"tardons" es queden i els puntuals són desterrats (adéu!). Qui coincideixi amb tots els seus
gustos i passi totes les eliminatòries, serà l'escollit i serà tronista de la següent ronda.

Objectiu de la dinàmica
Trobar el/la monitor/-a ideal: el/la que hagi contestat totes les opcions com el/la tronista

Participants
de 10 a 30 per ronda

Durada aproximada
10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Joc de Nit per a Adolescents i Joves

Fitxes de l’Activitat de Matí

OPINA
Títol
(O7) "Teixim el MCECC"

Descripció
Agafa un fil del color de la teva zona. Lliga'l al clau de sortida i segueix el recorregut passant
per totes les columnes de claus fins a arribar al final. Dóna la teva opinió, teixim el MCECC
entre totes!

Objectiu de la dinàmica
Contestar les preguntes creant un teixit visual. Com més gent hi participi, més guai serà

Participants
Individualment

Durada aproximada
2'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmica per plasmar diferents opinions dintre del grup

Fitxes de l’Activitat de Matí

OPINA
Títol
(O8) "Fes-te escoltar!"

Descripció
Fareu dos equips i us posareu en una fila on us digui el dinamitzador. Us llençaran una
pregunta: què opines sobre X? Els primers de la fila sortiran corrents i hauran d'arribar a la fila
contrària, seguint un recorregut determinat. Durant el camí es trobaran i faran un "pedra,
paper, tissora" . Qui guanyi seguirà el recorregut, qui perdi tornarà a la seva fila. Mentrestant,
sortirà un de la fila per evitar que l'altre arribi i digui la seva opinió.

Objectiu de la dinàmica
Dinàmica lúdica per opinar, fomenta a opinió com a col·lectiu, el treball en equip i la
competició sana.

Participants
De 10 a 15

Durada aproximada
10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmica per parlar sobre temes que poden produir vergonya als joves o nens.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Debat
Títol
(D1) "Speed Debating"

Descripció
Fareu dues rotllanes concèntriques, l'una dins l'altra. Els de dins i els de fora es miren cara a
cara. El dinamitzador llença una pregunta a l'aire i els monitors haureu de debatre al voltant
d'aquesta. Tindreu dos minuts per dir el que penseu i escoltar el del vostre davant, després
haureu de canviar d'interlocutor!

Objectiu de la dinàmica
Debatre amb diferent gent sobre un tema

Participants

Durada aproximada

de 10 a 20 (han de ser parells!)

10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Afavorir la cohesió del grup, generant devats i intercanvi d'idees.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Debat
Títol
(D2) "El Clásico"

Descripció
10 cadires en cercle i 10 opinions diferents. Seu i digues la teva! A gaudir d'El Clásico!

Objectiu de la dinàmica
Debatre amb profunditat sobre un tema

Participants
de 4 a 10 monitors

Durada aproximada
10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Debatre sobre diferents temes d'interes del grup

Fitxes de l’Activitat de Matí

Debat
Títol
(D3) "Debat amb tabús"

Descripció
Aparella't amb algú d'un altre esplai i comenceu un debat al voltant d'un tema. Quan la cosa es
posi interessant... Alerta! Hi haurà paraules tabú que no podreu dir!

Objectiu de la dinàmica
Expressar les opinions fermes superant les dificultats

Participants
per parelles

Durada aproximada
10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmica amb monitors i joves per treballar les discapacitats, la repressió...

Fitxes de l’Activitat de Matí

Debat
Títol
(D4) "Perdó per dir el que penso"

Descripció
Confessa confessa que no sé qui ets, pots dir el que vulguis que no et jutjaré...

Objectiu de la dinàmica
Debatre amb algú "extrany", a qui no li veus la cara

Participants
2

Durada aproximada
5'- 10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmica per sincerar-se. Explicar les pors, dubtes... Entre monitors, adolescents i joves,
inclús infants

Fitxes de l’Activitat de Matí

Debat
Títol
(D5) "Enganxa't"

Descripció
Adaptació del joc de les tasses. Hi haurà parelles que s'enganxaran pel braç, excepte dues
persones: un la pararà i l'altre intentarà escapar. Aquest últim, a la mínima que pugui intentarà
enganxar-se a una tassa per salvar-se. El qui estigui a l'extrem contrari de la tassa, marxarà.
Mentrestant, les parelles anireu debatent sobre un tema, però ràpid! perquè en qualsevol
moment la teva parella o tu podeu marxar!

Objectiu de la dinàmica
Debatre amb la teva parella "temporal"

Participants

Durada aproximada

Entre 10 i 20 (parells)

10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Afavorir la cohesió del grup, generant devats i intercanvi d'idees.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Debat
Títol
(D6) "Sigues optimista, o pessimista, o... però digues la
teva! No callis!

Descripció
Llegeix la notícia i... què en penses? Ull perquè no pots ser tu mateix... has de debatre tenint
en compte l'etiqueta que t'han donat.

Objectiu de la dinàmica
Debatre adoptant una posició amb la qual potser no hi coincideixes, però l'has de defensar a
mort.

Participants
10

Durada aproximada
10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmica per afavorir l'empatia i el treball en equip.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Debat
Títol
(D7) "Tens un minut?"

Descripció
Tens 60 segons per dir el que vulguis i el temps comença a córrer... en 3, 2, 1... ja!

Objectiu de la dinàmica
Expressar-te el millor possible en el temps reduit

Participants
10

Durada aproximada
10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmica per parlar sobre temes d'interès que requereix ser clar i precís per explicar-se.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Debat
Títol
(D8) "De campaments amb..."

Descripció
De qui és la història? Qui creus que hi ha darrere aquesta maleta plena de...

Objectiu de la dinàmica
Crear entre tots una hipotètica història sobre l'infant en qüestió

Participants
10

Durada aproximada
10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmica per treballar l'empatia.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Reflexiona
Títol
(R1) "Tria la teva aventura"

Descripció
Tria la teva aventura! Només cal que segueixis el camí fins arribar al final... a veure si hi
arribes!

Objectiu de la dinàmica
Visualitzar que totes les opcions que escollim ens porten a un fi

Participants
És individual

Durada aproximada
5'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmica per plasmar les diferents opinions i posicionaments dintre del grup.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Reflexiona
Títol
(R2) "Sóc el típic... / Sóc la típica..."

Descripció
Saps qui ets? Contesta aquest qüestionari i et definirem...

Objectiu de la dinàmica
Reflexionar sobre el paper de cadascú a l'esplai i a l'equip de monitors

Participants
És individual

Durada aproximada
5'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmiques per l'equip de monitors (saber quins són els rols de cadascú)

Fitxes de l’Activitat de Matí

Reflexiona
Títol
(R3)"Terra empassa'm"

Descripció
En quina situació has pensat... Terra traga'm? T'has tirat una llufa davant dels infants? T'has
trobat a una família pel carrer quan anaves vestit de diumenge?... explican's-ho!

Objectiu de la dinàmica
Reflexionar sobre el teu pas per l'esplai, extraient aquells moments més divertits o èpics.

Participants

Durada aproximada

És individual

2'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmica per treballar la sinceritat, la vergonya i l'acceptació en el grup.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Reflexiona
Títol
(R4) "Fem zona!"

Descripció
Et trobaràs un llistat de preguntes que defineixen a algú de la teva zona. Hauràs de posar-hi
un nom a cada pregunta. Creus que ens saps dir qui és el que mai calla pel grup del facebook,
per exemple?

Objectiu de la dinàmica
Reflexionar sobre la zona

Participants

Durada aproximada

És individual

5'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmica per treballar els diferents rols que hi ha dintre d'un grup.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Reflexiona
Títol
(R5) "Què hi veus?"

Descripció
Els monitors hauran de buscar en imatges de revista, fotografies que els recordi, pau, tristesa,
infantesa, joves...

Objectiu de la dinàmica
Projectar/associar una imatge sobre uns conceptes determinats

Participants
És individual

Durada aproximada
5'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Reflexionar sobre diferents temàtiques actuals perìo que no es parlen entre els joves.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Reflexiona
Títol
(R6) "Ho pilles?"

Descripció
Et trobaràs un paper doblegat amb una frase escrita. Faràs un dibuix al costat segons què et
desperti la frase en qüestió. Després plegaràs altre cop el paper per tal que només es vegi el
teu dibuix. El proper participant haurà d'escriure una frase en funció de què li desperti el teu
dibuix, i plegar el paper per tal que només es vegi la seva frase. Vindrà un altre participant i
haurà de fer... Molt bé: un dibuix!

Objectiu de la dinàmica
Fer servir la imaginació per il·lustrar o interpretar el que ha posat el company/-a

Participants
de 3 a 10 monitors

Durada aproximada
10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Treballar les diferents opinions dintre del centre i la seva forma d'expresar-ho.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Reflexiona
Títol
(R7) "Diga'm-ho per whatsapp"

Descripció
Estàs davant d'una conversa de Whatsapp gegant. Omple una bafarada amb una pregunta
que vulguis fer, o bé amb la resposta a alguna pregunta ja formulada. La intenció és donar-li
una mica al coco i que en surtin reflexions interessants...

Objectiu de la dinàmica
Crear una conversa multitudinària i oberta a partir de moltes reflexions

Participants
És individual

Durada aproximada
2'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Pregària o moment "deixa'm pensar"

Fitxes de l’Activitat de Matí

Reflexiona
Títol
(R8) "Meditação"

Descripció
Mindfulness: consciència plena d'un mateix, de les pròpies emocions, pensaments i
sensacions del present.

Objectiu de la dinàmica
Generar un moment de reflexió personal.

Participants

Durada aproximada

màxim 10

10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Treballar les emocions d'un persona mtjançant la reflexió personal.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Crea
Títol
(CR1) "L'arbre de les empremptes"

Descripció
No ho sabies, però el MCECC té un arbre secret. Aquest hivern s'ha quedat sense cap fulla i
ara necessita que entre tots el fem ben frondós. Pinta't un dit i deixa la teva emprempta
acompanyada d'alguna paraula referent a què creus que aportes tu al Moviment!

Objectiu de la dinàmica
Florir l'arbre amb les personalitats de cadascú

Participants

Durada aproximada

És individual

2'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmica de reflexió. Permet deixar valoracions i impresions d'un grup.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Crea
Títol
(CR2) "Pictionary Extreme"

Descripció
És com un Pictionary però realment no s'hi assembla gaire. A partir d'una targeta que et tocarà
a l'atzar, se't plantejarà un tema, un problema, una situació, una frase... i podràs plasmar-la
com vulguis al mural.

Objectiu de la dinàmica
Expressar-se artísticament entorn a les temàtiques generals dels esplais

Participants
És individual

Durada aproximada
La que vulguis

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Fomentar l'expressió d'opinions personals mitjançant eines no habituals.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Crea
Títol
(CR3) "Hi havia una fangada..."

Descripció
En parelles o grups tindreu un tros de fang que podreu modelar mentre escolteu una història,
un conte, una vivència autèntica d'esplai. Ho fareu amb els ulls tancats i en silenci. Què en
sortirà? Una obra dividida o compartida? Compenetració al poder!

Objectiu de la dinàmica
Desenvolupar la creativitat d'allò que es va escoltant

Participants
màxim 10

Durada aproximada
15'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Fomentar l'expressió d'opinions personals mitjançant eines no habituals.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Crea
Títol
(CR4) "Com s'hi juga?"

Descripció
Dos objectes aleatoris. Molt aleatoris. Capaços de generar jocs. Molts jocs. Te n'explicaran un
(estigues ben atent que segur que el podràs aplicar al teu esplai!). I a tu, què se t'acut que es
pot fer amb aquests objectes? Pensa-ho i explica-ho als següents monitors que vinguin!

Objectiu de la dinàmica
Inventar un joc i explicar-lo als altres

Participants
2

Durada aproximada
5' - 10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Fomentar l'imaginació i l'expressió

Fitxes de l’Activitat de Matí

Crea
Títol
(CR5) "Vinematón"

Descripció
6 segons de vídeo. Sol, en grup, disfressat, amb foulard, sense, a dalt, a baix... El que vulguis,
som MCECC!

Objectiu de la dinàmica
Desenvolupar la creativitat i plasmar escenes quotidianes.

Participants
Com més siguem, més riurem!

Durada aproximada
6 segons!!!!

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Fomentar l'imaginació i l'expressió

Fitxes de l’Activitat de Matí

Crea
Títol
(CR6) "ImproEsplai"

Descripció
Imagina't que estàs en plena reunió d'esplai amb famílies... Escull un rol i comporta't com a tal.
A veure quant temps trigueu en arribar a un acord!

Objectiu de la dinàmica
Posar-se en el paper del monitor i les famílies

Participants
de 6 a 10

Durada aproximada
10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Treballar l'empatia i la humilitat.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Crea
Títol
(CR7) "Joc de rols"

Descripció
Una reunió de monitors èpica! Participa-hi intepretant el rol que et toqui: el monitor a qui tot li
sembla bé, aquell que es passa les reunions dibuixant i passant de tot, aquell qui vol imposar
la seva opinió, el motivat, el distorsionador...

Objectiu de la dinàmica
Definir els rols dels monitors

Participants
de 6 a10

Durada aproximada
10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Treballar l'empatia i la humilitat.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Crea
Títol
(CR7) "Esplai en 3D"

Descripció
Ara ets un arquitecte, i dels bons! Vaja, que en Calatrava no té res a fer al teu costat. En grups
de màxim 5 persones, dissenyeu el vostre esplai ideal amb els diversos materials que
trobareu. Quantes sales tindrà? Té pati exterior? És gran o petit? De gespa? Voleu posar-hi un
hort? Amb piscina? Carai, sí que anem forts! Quan hagueu acabat haureu de presentar el
vostre projecte i raonar el perquè dels diferents espais. Potser la UNESCO us el reconeix com
a patrimoni cultural!

Objectiu de la dinàmica
Construir un espai físic ideal per a un esplai

Participants
Entre 2 i 5

Durada aproximada
10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Fomentar l'expressió d'opinions personals mitjançant eines no habituals.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Coopera
Títol
(CO1) "RÀDIOMCECC"

Descripció
Busqueu gent del vostre esplai i expliqueu orgullosos en què ho peta el vostre esplai en
relació a un tema o pilar que us dirà el dinamitzador. Per exemple, "a l'esplai espardenya, com
ho peteu amb les famílies?". Alerta! Feu-ho bé, que se us escolta per tot el parc!

Objectiu de la dinàmica
Valorar els punts forts de cada esplai

Participants
Entre 2 i 10

Durada aproximada
5' - 10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Crear un espai de llibertat d'expressió amb els joves

Fitxes de l’Activitat de Matí

Coopera
Títol
(CO2) "QualiJenga"

Descripció
Us trobareu una construcció feta a partir d'unes peces. Un per un, aneu traient una peça del
mig procurant que no caigui la construcció. A cada peça hi haurà un concepte escrit. Valoreu
si aquella qualitat és positiva o negativa per un equip humà, si és necessària o innecessària,
etc. El joc acaba quan se us cau la construcció o quan aconseguiu treure totes les peces.
Quan acabeu, refeu la construcció per al següent grup.

Objectiu de la dinàmica
Seleccionar aquelles qualitats necessàries pel bé comú de l'esplai i destriar-ne aquelles que
no ho són

Participants
Entre 3 i 5

Durada aproximada
10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Reflexionar sobre les necessitats del grup, allò que manca, que tenim i que voldríem tenir.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Coopera
Títol
(CO3) "Saps el que vull dir?"

Descripció
Esteu a punt d'iniciar un joc de rol. Tots tindreu el mateix objectiu a aconseguir, però cadascú
tindrà una dificultat afegida. Es tracta d'aconseguir l'objectiu final.

Objectiu de la dinàmica
Posar en manifest el comportament de les diferents persones que participen en la dinàmica.

Participants
Entre 3 i 5

Durada aproximada
10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Treballar el diàleg i la cooperació dintre del grup.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Coopera
Títol
(CO4) "ImproMoni"

Descripció
Sou amos i senyors de l'escenari! Deleiteu-nos amb la vostra improvització interpretant-nos
escenes típicament monitorils que haureu de treure a l'atzar.

Objectiu de la dinàmica
Posar en escena, mitjançant la improvisació, determinades escenes quotidianes de l'esplai

Participants
Entre 4 i 10

Durada aproximada
10'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Treballar l'expressió coorporal.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Coopera
Títol
(CO5) "Sigues original"

Descripció
Trobareu un full amb uns cercles blancs, buits. Alguns ja estaràn pintats per altres monitors.
Escolliu un o dos que estiguin en blanc i ompliu-lo de la manera que vulgueu: doneu-li color,
formes, textura... Això sí! No podeu repetir el disseny amb els altres cercles! Sigueu originals!

Objectiu de la dinàmica
Aquesta dinàmica posa en manifest les diferències dintre del grup.

Participants
Entre 2 i 4

Durada aproximada
5'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Fomentar l'expressió d'opinions personals mitjançant eines no habituals.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Coopera
Títol
(CO6) "Perrea, perrea"

Descripció
Us trobareu una fitxa d'activitat que potser ja té apartats omplerts pel grup anterior. Sense el
vostre consentiment ja han decidit l'edat dels participants, l'espai i el nombre d'infants. Ara a
vosaltres us tocarà pensar el centre d'interès de l'activitat, per exemple. Només heu d'omplir
un apartat i deixar-ho llest pel següent grup. Creieu que sou bons improvitzant activitats?
Demostreu-ho!

Objectiu de la dinàmica
Tenir la capacitat de millorar una activitat arrel de les propostes d'uns altres

Participants
Entre 2 i 5

Durada aproximada
5'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Dinàmica per ferentar el treball cooperatiu

Fitxes de l’Activitat de Matí

Coopera
Títol
(CO7) "Objectius contraris?"

Descripció
Us trobareu un llençol a terra. Us dividireu en dos grups, tots dos tindreu objectius diferents.
La prova consisteix en què els dos grups aconseguiu els vostres objectius. I us preguntareu,
quins són? El dinamitzador us ho dirà! Entreu i doneu-li la volta al llençol... o no ;)

Objectiu de la dinàmica
Posar en manifest el comportament de les diferents persones que participen en la dinàmica.

Participants
Entre 4 i 6

Durada aproximada
5'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Treballar el diàleg i la cooperació dintre del grup.

Fitxes de l’Activitat de Matí

Coopera
Títol
(CO8) "MarketPlace"

Descripció
Benvingut al mercat d'intercanvi dels esplais del MCECC! Has portat alguna cosa relacionada
amb l'esplai? Intercanvia-la per una altra cosa que triïs. Recorda que pots explicar o deixar per
escrit perquè és important allò per tu i quina relació té amb el teu esplai. Comença l'intercanvi!
Molta sort!

Objectiu de la dinàmica
Emportar-se un record especial d'un esplai, havent deixat prèviament un del teu.

Participants
Individualment

Durada aproximada
5'

Per a què pot ser útil al nostre centre d’esplai?
Mercat d'intercanvi

