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DINÀMIQUES PELS NINS 
 

1.-JUEGOS Y DINÁMICAS PARA JUGAR 
Cada cop que iniciem una dinàmica feim un joc de l’apèndix:  

«Juegos y dinámicas para jugar» 
 

 

DINÀMICA 1 
EL DELFIN: LA HISTORIA DE UN SOÑADOR 

 
1.-VISIONAT DE LA PEL·LÍCULA: El delfin: la historia de un soñador 

 

DINÀMICA 2 
CINEMA FÒRUM 

 
1.-COMENTARI DE LA PEL·LÍCULA 
 Obrir un breu comentari: 

- Les escenes que els agradat més i menys.  
- Quin és el missatge que ens vol transmetre? 
- Sentiments i emocions que els ha produït 

 
DINÀMICA 3 

EL MURAL DE L’AMOR I L’AMISTAT 
 
1.-TREBALL INDIVIDUAL 
 
Els nins trien un company per fer un joc de periodistes. Una vegada triat ells dos s’ha 
d’entrevistar un a l’altre amb les següents preguntes: 

 
- Què és l’amistat per a tu? 
- Senyala 4 amics teus 
- Senyala 4 moments de la teva vida en els quals siguis o hagis estat feliç amb un 
amic 

 
2.-TREBALL EN GRUPS PETITS 
 
Es reuneixen en grups de treball petits i surten un per un al mig del grup per llegir les respostes 
de les preguntes del company que han entrevistat. 
 
Entre tots els components es cerca una definició a la paraula amistat. L’escriuen, fan un dibuix 
que surten tots els noms dels seus amics. Després servirà per presentar a la celebració de 
l’eucaristia del darrer dia. 
 
3.-TREBALL DE GRAN GRUP 
 
Es reuneix tots amb gran grup i entre tots han de fer una Super-Mural del mar. Cada nin 
aportarà el seu animal i entre tots dibuixaran el mar. Vet aquí alguns exemples. 
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DINÀMICA 4 

LA GRATITUT 
 
OBJECTIU: 

- Descobrir que se és més feliç essent agraït i valorant els altres 
 

1.-INTRODUCCIÓ 
L’amistat és millor compartida, quan ets agraït i valores als altres, la teva felicitat i la de l'altre 
augmenten. 
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Podríem simplificar dues maneres de viure la gratitud: 

o una valorant i sentir-se agraït amb nosaltres mateixos 
o una altra cap als altres. 

 
2.-EXERCICI EN GRUPS DE TREBALL 
 
Anem a practicar l’amistat 
En grups de treball petits es proposen les següents activitats: 
 

1.- 10 coses que t’agraden dels altres: fes la llista dels teus amics i després busca 
exemples de coses que t’agraden d’ells.  

 
Es donen 10 minuts. Una vegada acabada se’ls proposa la següent pregunta: 
 

2.- Pensa en 5 amics de la teva família o escola que et solen ajudar. Respon a cada 
un d’elles:  

- Què les has d’agrair?  
- Què valores d’elles?  

 
Se’ls dona unes targetes i se’ls diu que davant de la targeta han d’escriure el nom de la 
persona i darrera ella la resposta a les preguntes senyalades. (Es donen 10 minuts) 
 
3.- Escriu una carta a aquell amic del que et sents molt agraït i que ha influenciat per 
bé en la teva vida. (Es donen 10 minuts) 

 
2.-TREBALL EN GRUP GROS 
 

1.- Es demana un voluntari que surti al mig del grup. 
  

a.- Hi ha un tron i per torns cadascun s'anirà asseure-se en ell. El que seu 
només rep les gràcies del tots els components del grup, i tots li donen un 
reconeixement. 
 

3.-PREPARAR UN BALL 
 
En grups petits o en gran grup es prepara un ball per fer a la Celebració de l’Eucaristia. 
 
 

DINÀMICA 6 
REPRESENTACIÓ TEATRAL 

 
OBJECTIU 
 - Profunditzar sobre el concepte amor i amistat 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
Cada grup petit prepara una representació amb el tema l’amor i l’amistat que el vespre 
representaran al seus pares a la vetlada del vespre. 
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DINÀMICA 7 
SOMNIS 

 
OBJECTIU 

- Profunditzar en els seus somnis 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- La carta dels somnis o un vídeo 
Escriure una carta a ells mateixos per quan tinguin 18 anys. A la Celebració de l’Eucaristia la 
donaran als seus pares i els seus pares la guardaran fins que tinguin 18 anys. Gravar un vídeo 
que veurà quan tingui 18 anys. 
 
2.-Concurs de preguntes: ¿Quin son els teus somni? 
Jugar a fer les preguntes als nins i ells han de respondre per guanyar punts o alguna llepolia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-Desfressa del seu somni 
Fer una disfressa del seu somni. 
 
4.-Joc imaginari del que vull ser de gran 
Imaginar que ja has aconseguit el teu somni i ho vols compartir amb el teus companys. Cada 
nin prepara una petita representació per ensenyar a tots els components del grup del que volen 
ser de grans. 
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... ets un policia, una perruquera, un bomber, un cuiner... etc i quan acaben la representació 
juguen al que volen ser de grans... 
 
 

DINÀMICA 8 
EL SOMNI DE JESÚS 

 
OBJECTIU 
 - Es tracta de descobrir la figura de Jesús que em pot fer feliç 
 - Conèixer els somnis de Jesús 
 
GIMCAMA 
Se’ls explica que farem una gimcana per l’exterior del casal. Els animadors estaran repartits en 
controls, cada un amb una part del cos de Jesús. Un animador acompanya cada grup de 
nins. Se’ls explica que després d’encertar totes les proves a cada control se’l donarà un tros de 
puzle i el guanyador serà el qui encerti que hi ha a la fotografia de puzle. 
 
CONTROLS: 
  CAP: Casal 
  ULLS: Dutxes exteriors 
  BOCA: Explanada dels mirador 
  COR: Camps de futbol 
  MANS: Oratori 
  PEUS: Estanadors 
 

a) Se tracta de fer la radiografia de Jesús. 
b) Una vegada encertada la prova se’ls dona un tros de puzle, és la imatge de Jesús, 

que al final del joc hauran de presentar. 
c)  Una vegada acabat de reconstruir entre tots el puzle de Jesús, se’ls pot demanar aques-

tes preguntes:  -¿Què hem fet?  
   -¿Què hem pensat?  
   -¿Què ha passat aquest dematí? 

  
 

CONTROL 1 - CAP de Jesús 
¿Amb què omple Jesús el seu cap? 
¿Què pensa? ¿En què somnia? 
¿A que dona valor? ¿Per què fa les coses? 

Activitat: Joc pilota en el front del company i fer un recorregut. 
 

CONTROL 2 - ULLS de Jesús 
¿Què mira JESÚS? ¿Com miren els seus ulls?  
¿A quines persones miren? ¿Què ensenya la seva mirada? 

Activitat: Amb els ulls tancats recerca d’una persona que ens crida. 
 
CONTROL 3 - BOCA de Jesús 
¿Quines són les paraules que més diu JESÚS? ¿Que què parla?  
¿Amb quines persones dialoga? ¿Què ensenya i què predica? ¿Què denuncia? 

Activitat: En cercle tot el grup i s’han de passar una paraula a cau d’orella tot el grup 
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CONTROL 4 - COR de Jesús 
¿Què omple el COR de JESÚS? ¿Quins sentiments viu i té?  
¿A qui estima? ¿Què valora i aprecia? ¿Per què s’alegra? ¿Què l’entristeix? 

Activitat: Joc de M’estimes?, si però estim més a... 
 
CONTROL 5 - MANS de Jesús 
¿Què fa JESÚS amb les seves MANS? ¿A quines persones toca?  
¿Amb quines persones se relaciona? ¿A quines obres dona importància? 

Activitat: Amb els ulls tancats aficar la mà dins una capsa i averiguar que hi ha de dins. 
 
CONTROL 6 - PEUS de Jesús 
¿Quins camins recorren els peus de Jesús? ¿Quins llocs visita?  
¿Quins esforços realitza? ¿Quines metes se proposa? 

Activitat: El joc del twister. 
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VETLADA DE JOCS DE SALA 
 
JOCS DE VOLUNTÀRIS 

1.- L’avió que puja altura 
2.- La mòmia 
3.- El cavall d’Àtila 
4.- Sac de dormir 
5.- Conduir en moto 
6.- La moto (WC) 
7.- Equilibri del peixater 
8.- L’elefant (pota dins l’aigua) 
9.- El somni (quan acabin en vocal SI i NO quan acabin en consonant) 
10.- El belar de l’ovella (cridar “be” ben fort a la tercera vegada) 
11.- El metro fer un vestit a la núvia 
12.- Gamba (a la senyal de l’animador) 

Al final sols en pares (porla) 
 
JOCS DE DIVERSIÓ 

1.-El palillito     
2.-Pobre moixet 
3.-La fruita que més t’agrada      
4.-Passar-se la botella  
5.-La part del porc que m’agrada més... 
6.-Anam a tocar una cosa de color...    
7.-Trobar la parella d’animals, amb els ulls tapats (parelles d’animals) 
8.-Els animals (imitar el moviment i so d'un animal, tocant persones i han sortir al centre) 

 
CANÇONS AMB GESTES IMITATS 

1.-Hay un hoyo en el fondo del mar     
2.-Iepo i tai tai ei 
3.-Vint moneies en assemblea      
4.-Vamos a caçar leones 
5.-Cuxixi, cuxixa, cuxixi, bum, bum. 
6.-Respirar / a pleno pulmón / la brisa marina que entra que sale que sube que baja del fondo del mar 
7.-¡Ole mi pozo! (Yo tengo un pozo! Ole mi pozo! tengo una despensa, mi despensa, la 
despensa del vecino de la izquierda, la despensa del vecino de la derecha, mi 
despensa, ... mi pozo, Ole mi pozo!)  (mi ventana, mi buzón, mi azotea, mi desague, mi 
grifo, mi escalera, mi detector de olores) 
8.-Yo tengo una casita, así, y así, con una puertecita y toco así y así, con una 
chimeneita que hace así y así, con una ventanita que hace así y así, y barro mi casita 
así y así... (Cada cop més grossa)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITS D’ANIMACIÓ 
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Ho hem fet be?     Visca, visca? 
Nos ha gustado mucho...   Pipo  
Pern      La lala lalala  
Larito, lara, larito, lala larito ei!  Ploure crit d´animació 
Vent crit d´animació (a, e, i, o, u)  Estornudo (austria, prusia) 
Coet      Eurovisión (lalala lala) 
Aplaudiment (ulls, pestanyes)  Para, para, papa 
(Papa i fill que anaven amb autocar) Parara papa, parara pachum 

 
DANSES 

Tenia un tic         El pollo   
Uk aleolà!        En joan petit   
Amigotxos         Bugui, bugui!   
Eram sam sam       La vaca lechera   
Les oques         Què li tocarem a na m..?   
Carolina       King kong 
Flai cata flai       Pelota ping pong 
Pata pata       Gusano 
Sapo         Palmera 
Ianqui         Una malagueña   
Delante, detrás        Mi caballo   
Ivanof         Yupi, yaya, yupi, yupi, ya   
Amunt, avall        Ballant baix la pluja   
Bingo cançó d´animació     Bones tardes tengui   
Cadireta enlaire        Eugene ma covosin   
Hola nins cançó d´animació    Uam bam buluba   
I si som els millors cançó d´animació   Todos los negritos   
No hay betun        Somos los indios ortan chiviri   
Inma hoe         Per portar un bon ritme   
Vols ballar una dansa?       La conga   
Sinyanya         En un salón dansé   
Baile del xupi xupi         
Mi vaca          
 

CANÇONS  
 Una mosca volava      He anat a lluc d’excursió   
 Hay un arco de colores      Pugem al tren   
 Saludem       Si vols aigua ben fresca 
 Un alpino felice      Si en verdad dios te ama 
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VETLADA PARES vs NINS 
 
1.- Es prepararan els grups un grup de pares i un de fills 
2.- Damunt la taula hi haurà 4 cartolines de 4 colors diferents. Cada cartolina és un grup de 
proves. Perquè cada grup pugui triar hi ha un animador que les fa una pregunta, si encerten 
trien els pares, sinó és així tria l’animador. 
3.- Els animadors faran de jurat 
4.- Un animador apuntarà a un cartell unes puntuacions per animar i incentivar els nins. 
5.- Es tracta que es dono benefici els nins i guanyin ells totes les proves. 
 

1. VERMELL: CANT 
Karaoke (Cantar una cançó) 
Cascos 
Tu cara me suena 

 
 
 

2. VERD: BALL 
Just’n’Dance (Ballar una cançó) 
Representar cançons: (macarena, pajaritos, etc..) 

 
 
 

3. GROC: HABILITATS 
Escriure una paraula amb el cos, passar la corda per dins la roba, cantar la cançó 
de l’Elefant fent mímica, Cup song (Si me voy), fer una piràmide, cançó dels paja-
ritos a bailar,  

 
 
 

4. BLAU: TE RETO 
Demanen que surti un participant de l’altre grup i un del teu grup. Entre ells dos s’han de 
retar a fer una prova. Les proves les decideix l’animador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EL CAMBIO / 37 

MATERIAL 
 
MATERIAL GENERAL 

Responsable del material de grans/petits: Maria Bel Mòjer 
 

- Pilotes futbol/voleï    - Farmaciola      
- Cafetera: Dolce Gusto amb capsules - Adhesius 
- Celo embalar i Paper embalar  - Mocadors per tapar els ulls (Llençols) 
- Rodet de llana     - Pintura tempera o dits 
- Pintura de maquillatge   - Paper cel·lofana 
 - Ula hops (Carme)    - Tisores 
- Corda per estirar     - Grapadores i grapes 
- Màquina de bimbolles (Carme)  - Pilotes de tenis 

 - Cartolines per dibuixar (A4)  - Fols 
- Llapis, Bolígrafs i retoladors (caixes) - Globus      

 - Ferrament / cola de barra  - Màquina de sucre (Carme)  
 
 
 
 

MATERIAL EUGENI 
 
- Pissarra velleda grossa 
- Pito + Mocador Grup Jove 
- Retoladors velleda 
- Ordenador + cables + projector 1 i 2 + ampli + cables + micro + cascos auriculars 
- Ipad amb la pel·lícula (El cambio) + connector 
- Vídeos pregàries i dinàmiques (whorship) 
- Guitarra + cançoners blaus 
- Ciri Pasqual + Ciris petits (50) 
- Fulletó de les convivències 
- Vídeos Just’n’Dance 
- Vídeos Karaoke 
- BSO El delfin: la historia de un soñador 
- Puzle amb la figura de Jesús (Eugeni) x 
- Targetes amb les preguntes impreses: «beso, atrevimiento, verdad» x 
- Imprimir horari en A3 x 
- Imprimir taulell de tasques x 
- Imprimir taulell de grups x 
- Preguntes pel concurs del vespre 
- Estoreta platja 




