
El gaaaaanxo
Activitats per a passar-ho bé els primers dies d'escola

O sempre!!

The Big Bag Teacher

The Big Bag Teacher

Objectius

Adaptar-se al nou entorn.

Conèixer a les noves persones que ens acompanyaran aquest any.

Agafar confiança a tot allò que es troba desconegut.

Evadir-se i passar-ho bé.

Conèixer i gestionar noves emocions.
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The Big Bag Teacher

Bàsics

Imprescindibles

• La pinça o també anomenat "el gaaaaancho".

• Una corda que creui la classe que anomenarem "l'estenedor".

• Pinces de la roba.

• Fotos nostres.

• Fotos d'emocions.

• Globus.

• Ganes de passar-ho bé i fer nous amics i amigues.

The Big Bag Teacher

introducció

Els primers dies no són els més convenients per començar amb matèria curricular, són dies per fer
petites dinàmiques de grup, on conèixer-nos, dies amb nervis on uns jocs són el millor aliat perquè
el dia passi volant.

Aquest és un petit recull de benvinguda, per conèixer-se, per trencar el gel i per
oblidar que trobem a faltar la mama, el papa, la iaia o a totes aquestes persones que tant volem.

Amb una joguina "ganxo", literalment, el gaaaaanxo, és una joguina que els apassiona, és diferent,
divertida... amb el que es converteix en una eina amb molt potencial per atreure la seva atenció.

Això són 10 jocs amb els quals poder fer petites dinàmiques i jocs amb 
el divertit, ¡ganxo!



3. Mantejar globus

The Big Bag Teacher

Agafar un llençol i mantejar globus. Podem lligar un llaç al nus del globus per poder-los agafar amb
la pinça. Tindran tres intents per agafar un globus amb "el gaaaanxo".

Poden ser globus verds amb tres ulls, els recordarà als de Toy Story.

Variant
Podran portar els primers dies un ninu o un peluix que els hi doni seguretat, com a objecte de
trànsit, podem mantejar-los també, en el fons sabem, que això li agrada a les joguines.

1. Soc jo!

The Big Bag Teacher

Penjar les fotos dels nens i nenes de la classe.

Primer aniran, buscaran la seva foto, l'agafaran amb la pinça i diran el seu nom.

Variant
Quan haguem dit diverses vegades els nostres noms podem canviar el joc. Ara aniran i agafaran
una foto qualsevol, hauran de portar-la-a qui pertanyi i dir el seu nom.

Si no ho recorda o li fa vergonya, no passa res! Algú ho recorda?

Anna Siro Nuria Salma Edu Clara Flavio 
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4. La assambleastenedora

The Big Bag Teacher

Estendre a la corda:

• Portades de contes

• Endevinalles

• Cançons

Haurà d'anar, triar un i portar-lo a l'assemblea. Aquí podran cantar la cançó que ha triat,
l'endevinalla o el conte.

La música i els contes són grans amics dels nens, de manera que són un recurs perfecte per a
l'adaptació.

2. El ganxo agafa-coses 

The Big Bag Teacher

Jugar a fer accions quotidianes amb el ganxo:

1. Repartir les jaquetes

2. Repartir les motxilles
3. Recollir les joguines
4. Deixar un llibre a la biblioteca
5. Què més se'ns ocorre?

Accions com repartir jaquetes o motxilles, farà que es familiaritzin amb els objectes de
pertinença i els seus companys, recordant de quina nen o nena és.



7. L’encarregat del ganxo

The Big Bag Teacher

Ser l'encarregat de "el que sigui", els encanta. Així que com només hi haurà un ganxo a l'aula,
donarem una primera responsabilitat:

Ser l’encarregat del ganxo.

Per un dia poden ser qui manegi aquesta divertida eina, o perquè no es faci massa llarg, ja que sinó
haurien de passar 25 dies, podem canviar l'encarregat del ganxo abans i després del pati, o
determinar com ens sembli convenient.

5. Les emocions de l‘ adaptació

The Big Bag Teacher

Penjar a l'estenedor emocions que aniran a buscar, amb la pinça, d'un en un i portaran a
l'assemblea o lloc on puguem comentar quines emocions es van a trobar.

Seran fotografies d'emocions relacionades amb l'adaptació.
És un bon moment per dir com es senten però sobretot, per fer-los veure que sentir tristesa, pena o
enyorança, no és dolent, senzillament és una emoció menys agradable que altres que ens fan sentir
millor, però que a poc a poc ens trobarem més còmodes en la classe amb els nous companys i
canviaran les nostres emocions.

Variant
Podem afegir fotos de les rutines quotidianes: del comiat (parlar d'aquest moment) i de les altres
rutines per fer-los veure que al final del dia, després de jugar, menjar... tornen el pare o la mare.

Triste Alegre Tímida Calma Añorado  Cómoda Feliz 
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8. Qui és?

The Big Bag Teacher

La mestra anirà donant pistes fins que descobreixin... Qui és?:

• És rossa

• És alta

• Té dos germans

• La seva mare es diu Lola

Variant
Poden animar-se a inventar ells les pistes.

Variant
Ells mateixos poden anar a la mestra i dir les pistes que vol que diguin de si mateixos.

Prendrà nota i serà el que després llegeixi.

Amb això, ja es van fent una imatge de si mateixos.

6. De qui és això

The Big Bag Teacher

És la versió "qui és qui" però amb sabates.

Es trauran les sabates i els llançaran al mig.

Barrejades les sabates, hauran de sortir un per un i agafar (amb la pinça) una de les sabates i
endevinar de qui és.



The Big Bag Teacher

9. Pilla - pinça 

The Big Bag Teacher

Jugar al pilla-pilla encara més difícil.

Hauran de enxampar amb la pinça i cridar el nom del nen o la nena.

Serà important recordar com es diuen els nous amics i amigues?!

Normes d’ús

Compartir-sempre que puguem
Passar-ho d'allò més bé
riure molt
Repetir si ens ha agradat
Explicar-ho a casa
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The Big Bag Teacher

The Big Bag Teacher

10. La torre boja
1. Fer una torre d'objectes que més o menys es pugui agafar bé amb la pinça.

2. Farem una rodona al voltant i sortirà per sorts a qui li toqui.

3. Haurà de treure l'objecte que està a dalt sense tirar la torre i dir el nom d'un nen o nena que
serà qui li toqui sortir.

4. Així successivament fins que s'hagin agafat tots els objectes.

Si la torre cau, tornem a començar!

Però!! No val sortir més d'una vegada, si hi ha compis que encara no han sortit.

Les meves idees per dur a terme…


