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Què en saps, dels teus companys ? 

 

 

 

Objectiu 
Establir relacions entre els membres d’un grup classe. 
 

Temps  
Una hora, aproximadament. 
 

Material  
Full de preguntes Busca... 

Metodologia 

1. Es reparteix el paper i cada alumne/a buscarà entre els membres de la classe 
aquella persona que respongui a les característiques enunciades en cada frase. 

2. No es pot repetir el mateix nom. 

3. Cada alumne/a anotarà al full el nom dels/de les companys/es amb els quals no 
ha coincidit en res. Durant un minut conversarà amb cadascun/a d’ells/es per 
trobar alguna cosa en comú i l’anotarà en el full de manera que amb tots/es hi 
haurà com a mínim una cosa en comú. 
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BUSCA... 

1. Una persona del grup que viu al mateix carrer que jo.  

2. Una persona del grup que veu el programa de TV La voz. 

3. Una persona del grup que celebra l'aniversari el mateix mes que jo. 

4. Una persona del grup que és seguidor/a de la saga El senyor dels anells. 

5. Una persona del grup que ha viatjat a més de dos països d'Europa. 

6. Una persona del grup el segon cognom de la qual comença per la mateixa lletra 
que el meu. 

 

7. Una persona del grup que anava a la mateixa escola de primària que jo. 

8. Una persona del grup que calça el mateix número de sabata que jo. 

9. Una persona del grup que li agradaria que l'Espanyol guanyés la Lliga.  

10. Una persona del grup que té dos germans.  

11. Una persona del grup seguidora de Malú.  

12. Una persona del grup a qui li agrada el mateix esport que a mi.  

13. Una persona del grup que toca un instrument musical.  

14. Una persona del grup que és soci d'un equip de futbol.  

15. Una persona del grup que té un gat a casa.  

16. Una persona del grup a qui no li fa res cantar davant la classe. 

17. Una persona del grup a qui no li faria res explicar un acudit quan acabem. 


