PER TREBALLAR A CLASSE

UNITATS DIDÀCTIQUES

JOC
I ESPORT

La rotllana del respecte
“La rotllana del respecte” és un joc curt molt interessant per poder treballar d’una manera ben
clara i precisa el valor del respecte. També convida a posar en pràctica valors com la cohesió de
grup i el treball en equip. Si es vol formar part de la rotlla del respecte només es pot fer d’una
manera: demanant si us plau.

Cicles
Inicial, mitjà
i superior

Temps
20 minuts

Valor
Respecte

Valors relacionats
Cooperació
i treball en equip

Explicació

Lloc de
realització
Interior

Pràctica

Organització
a l’espai/aula
Dos petits grups

Reflexió
final

Objectius

Continguts

· Reconèixer i practicar el valor del respecte.
Prendre consciència de la importància
d’executar l’activitat pensant en clau de 		
respecte per dur-la a terme correctament
i assolir l’objectiu.

· Reconeixement del valor del respecte en la
pròpia persona i de la importància que té en
societat. Reflexió i presa de decisions sobre un
mateix en relació amb el valor treballat.

· Participar en activitats físiques en les quals es
comparteixin projectes i s’estableixin relacions
de cooperació per assolir objectius comuns,
per mitjà de la participació solidària, sense
discriminació, tolerant, responsable i respectuosa,
i resolent els conflictes mitjançant el diàleg.
· Desenvolupar la comunicació intergrupal
entre tots els alumnes en diverses situacions
en què es requereix una bona cohesió de grup.
Identificar els antivalors com a exemples de
valors negatius, per tal de reforçar el missatge
positiu i l’aprenentatge del valor del respecte.
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· Valoració, reconeixement i respecte cap a
les persones que participen en el joc i cap a les
normes. Importància d’una correcta
interpretació de les normes de convivència en
una societat democràtica.
· Participació activa en la dinàmica com a
font d’aprenentatge de valors, concretament
del respecte, i rebuig a la posada en pràctica
d’antivalors.
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Metodologia
Tot el grup classe, menys tres o quatre alumnes,
s’agafarà de les mans fent una rotllana.
L’objectiu del joc és que l’alumnat que estigui fora
de la rotllana hi entri sense ser tocat pels companys
que la formen.
Prèviament, l’educador haurà donat a la rotllana el
missatge de “no deixeu entrar-hi ningú si no us ho
demana educadament, amb respecte i dient si us
plau.” Si els companys de fora intenten entrar a la
força amb empentes, cops o despistant, la rotllana
els ha de tocar i hauran de tornar-ho a intentar.

El missatge que es dóna als membres que no
estan a la rotllana és: “intenteu entrar-hi sense
que us toquin”.
Un cop fetes les explicacions s’anunciarà l’inici
de l’activitat i s’analitzaran les situacions que
sorgeixin.

Criteris d’avaluació

Competències bàsiques

· Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques,
amb coneixement i respecte de les normes, tot 		
mostrant una actitud d’acceptació vers els
companys.

· Competència social i ciutadana
· Competència d’aprendre a aprendre
· Competència d’autonomia i iniciativa personal

· Comprendre que el respecte és essencial per al bon
desenvolupament individual. Influir en la societat 		
identificant els antivalors (com a exemples de valors
negatius) per tal de reforçar el missatge positiu i 		
l’aprenentatge del valor del respecte.

Organització a l’aula
i distribució de l’espai

· Conèixer alguns valors fonamentals de la 		
convivència, i la necessitat de respectar les
normes bàsiques com a ciutadans i ciutadanes
i de trobar solucions de respecte mitjançant el 		
diàleg en situacions concretes del dia a dia.

Recursos

És una activitat on participa tot el grup classe.
És fàcil de fer i d’organitzar en un espai diàfan
interior com exterior.

Recursos materials:
Aquesta activitat no requereix material
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