
LA TORNADA A L’ESCOLA

1. Acostar cada alumne a un dels seus companys per mitjà del dibuix i del diàleg.
2. Treballar l’escriptura i el dibuix.
3. Fer una petita presentació oral en públic.

Primària

45 minuts.

Paper o cartolina, llapis o pintures

És el primer dia d’escola. En algunes aules els alumnes no es coneixen, però en 
d’altres es retroben companys d’anys anteriors.

En qualsevol dels dos casos, és un bon moment per començar el curs escolar 
parlant amb els nostres companys de pupitre, dibuixant-los tal com els veiem i 
presentant-los a la resta de la classe.

Primària

escolal’

Objectius

Nivell

Durada

Materials



 Un any per complir els somnis

El mestre convida els alumnes a agrupar-se amb els seus companys de taula. 
En cas que les taules no estiguin distribuïdes per parelles, el docent ajudarà 
els alumnes a emparellar-se. Si el nombre total d’alumnes és imparell el mestre 
s’emparellarà amb un d’ells a fi de dur a terme l’activitat.

Cada alumne preguntarà al seu company, si no ho sap, com es diu i quants 
anys té, i ho escriurà en un paper o cartolina. Tot seguit el dibuixarà. Pot fer 
servir qualsevol recurs que trobi a l’aula.

Un cop acabats els dibuixos, el mestre demanarà als alumnes que pensin què 
els agradaria aconseguir aquest any, quin somni voldrien complir.

Quan sàpiguen quin somni volen aconseguir l’explicaran al seu company. El 
company ha de recordar aquest somni per després explicar-lo a la resta de la 
classe.

A continuació, per parelles, els alumnes sortiran a presentar el seu company. 
Seguiran, més o menys, aquest guió:

• El meu company es diu (nom del company).
• Té (nombre d’anys del company) anys.
• Així és com l’he dibuixat (ensenya el dibuix a la resta de la classe).
• A en/la (nom del company) li agradaria poder (somni del company) 

aquest any.

 
Finalment s’intercanviaran els dibuixos i deixaran pas a la resta de parelles 
perquè es presentin mútuament.
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