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Fitxa d’Activitat 
 
 

Títol de l’Activitat 

Jo dins del grup 

 
 

Organització de l’activitat 

Qui l’Organitza Comissió Organitzadora de la TrocaJove 2020 

 
 
 

Objectius de l’activitat 

 Motivar al grups d’adolescents i joves a participar de la TrocaJove 2020.  Reflexionar sobre com es defineixen a ells mateixos dins del grup d’esplai.  Fer un vídeo original i divertit per presentar-se als altres a través de les xarxes socials. 

 
 
 

Realització temporal 

Dia Previ a la TrocaJove 

Hora d’iniciació 
prevista 

Aproximadament 45 minuts 

 
 
 

Paper dels participants 

El grup d’adolescents i joves de l’esplai ha d’aconseguir trobar aquells quatre adjectius que els 
defineixin com a grup.  

 
 
 

Motivació de l’Activitat 

Els centres d’esplai del Moviment han estat seleccionats per participar al càsting d’un nou concurs 
televisiu. Per aconseguir un accés directe només han de gravar un vídeo explicant allò que els 
defineix com a grup mentre realitzen, de manera original, autèntica i creativa, una figura humana. 
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Desenvolupament de l’activitat 

Preparació prèvia  
Cal crear un ambient idoni per tal que els joves i adolescents del grup 
estiguin disposats i oberts a reflexionar sobre ells mateixos i el grup. 

Desenvolupament 

La dinàmica consta de dues parts una d’individual i una grupal: 

1) Els adolescents i joves han d’escriure el seu nom en vertical (de dalt 
a baix). Seguidament, com si es tractés d’un acròstic, han d’escriure 
un adjectiu que el o la defineixi i que comenci per cadascuna de les 
lletres del seu nom. 

Exemple: Cliff 
Competitiu 
Lleial 
Intel·ligent 
Fantàstic 
Feliç 

2) Tot seguit es fan petits grups de 3 o 4 persones per posar en comú 
els adjectius i trobar, entre els adjectius que hagin sorgit, els quatre 
que els defineixen com a grup reduït. 
Els petits grups s’aniran unint (per fer la posada en comú i el triatge) 
fins que s’escollin els quatre adjectius que defineixen a tot el grup 
d’adolescents i joves de l’esplai. 

Final (conclusió) 

Quan acabin hauran de gravar un vídeo (amb la cançó de la Troca de fons) 
en el que es presentin i enumerin els quatre adjectius que els defineixen 
com a grup fent una figura humana (poden servir d’exemple les figures 
d’AcroEsport). 

El vídeo ha de durar menys d’un minut i han de compartir-lo a les xarxes 
socials etiquetant @esplaisMCECC i la zona o territori a la que pertanyen. 
També cal fer servir els hashtag #TrocaJove20 i #naturalmentTU. 

 
 
 

Recursos necessaris 

Llistat de material 
fungible 

 Fulls  Bolígrafs 

 

 

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/trocajove/trocajove20/musica_trocajove_2020.mp3

