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ACTIVITAT 1 
 
Tasca 1b 

En aquest document us explicaré en què consistirà aquesta activitat, pareu atenció: 
Primer de tot us faig esmena del material que necessitareu: 
-       Tres ampolles buides d’aigua de la mateixa mida 
-       Un cronòmetre 
-       Molts clips, pedres o bastonets petits. 
 
 
Descripció de l’activitat: 

Les tres persones voluntàries hauran d’estar apartades de la resta de grup, de manera que no vegin ni sentin 
què està passant a dins de la classe. Els fareu entrar un a un, mentre els altres s’esperen a fora. Un cop un 
voluntari hagi entrat li doneu una de les ampolles i els clips, bastonets o pedres (heu de triar el material que 
voleu però ha de ser per a tothom igual). Li expliqueu que té 5minuts per posar d’un en un el material que 
tingui a dins de l’ampolla i ha d’anar tant ràpid com pugui, l’ha d’omplir al màxim! 

Fins aquí, en els tres casos fareu el mateix, el què canviarà és el com actuareu vosaltres, i ho fareu de la 
següent manera: 
-    Amb el primer voluntari, quan comenceu a contar els 5minuts, l’heu d’animar molt, dient-li que ho fa 

molt bé, motivant-lo.... Ho heu de fer entre tots! 
-  Amb el segon voluntari, quan comenceu a contar els 5minuts, heu de mostrar indiferència, no li digueu 

res, podeu xerrar entre vosaltres, que no se senti ni observat, ni recolzat, mostreu indiferència, 
pregunteu-vos entre vosaltres per què ho fa, si ho està fent bé... 

-  Amb el tercer voluntari, quan comenceu a contar el temps, l’hi heu de fer molt reforç negatiu, 
desanimant-lo, dient-li que va lent, que perdrà, que no ho fa bé... 

 
Ara ja teniu les tres ampolles plenes amb el material que heu triat. 
Inicieu un Debat comprovant: 
-       Quina ampolla està més plena? 
-       I quina està més buida? 
-       Per què? 
-       Com s’han sentit les tres persones que estaven omplint ampolles? 
-       S’ha vist reflectit la influència dels companys en el resultat de les ampolles? 
-       Ens afecta i ens influeixen les altres persones sobre nosaltres? 
-       Creieu que funcionaria igual en el món de l’esport? 
 

 

 

 


