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Nom de la dinàmica: La benvinguda (SESSIÓ 1) 

Temps aproximat: una sessió d’una hora. 

Habilitats que es treballen:  

Gestió de sentiments i emocions: aprendre a navegar en el món de les emocions i els 

sentiments per aconseguir una «sintonia» més gran amb el món afectiu propi i amb el de les altres 

persones. Descobrir com reaccionem davant el plaer, l'alegria, la tristesa, la ira o la injustícia..., 

permetre que la raó intervingui per identificar què ens impulsa i què ens paralitza.  

Empatia: connectar amb l’altra persona per escoltar, i comprendre les seves necessitats per 

donar-los resposta d’una manera solidària, d’acord amb les circumstàncies. Implica ser capaç de 

reconèixer que la pròpia forma de pensar només és una, però no és l'única ni la correcta.  

Comunicació interpersonal: inclou tant la comunicació verbal com la no verbal, a més de 

l’escolta activa. Ens serveix per establir relacions basades en el respecte i el benestar mutu, que 

permetin l'autenticitat de les parts. D’aquesta manera, podrem ser capaços de conservar relacions 

significatives, així com de posar fi o transformar les que ens impedeixen el creixement personal.  

Participants: alumnat de Cicle Mitjà i de Cicle Superior de Primària.  

Desenvolupament: 

1. Benvinguda: donarem la benvinguda al grup i els felicitarem per tot el que han estat fent 

durant el confinament i per la paciència que han tingut. Apartarem les taules per poder fer 

una rotllana amb les cadires. D’aquesta manera, tothom es podrà veure les cares. 

 

Demanarem a l’alumnat que s’enfilin a la cadira si la frase que diem la senten com a 

verdadera. Podeu afegir les frases que creieu convenients: 

A. Les mesures de prevenció de la COVID-19 són una llauna. 

B. Les mesures de prevenció de la COVID-19 són necessàries. 

C. La forma que tenim de relacionar-nos ha canviat. 

D. L’ús de la mascareta és necessari. 

E. El distanciament, no tocar-nos tant, és necessari. 
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2. Dinàmica Ens saludem?!: dividim la classe en grupets. Convidem l’alumnat a pensar 

diferents maneres de saludar-se sense contacte físic (com, per exemple, reverències, 

petons i abraçades des de lluny, un gest, un ball, una paraula…). Un cop cada grup tingui 

diverses maneres de saludar-se, les mostrarà a la resta. A partir de les propostes 

presentades, n’escollim una o dues, que seran la manera de saludar-se d’ara en 

endavant a la classe. Així, crearem un nou ritual de benvinguda a l’aula.  

 

Cal tenir en compte: les propostes de salutació poden anar variant durant el curs (cada trimestre, 

cada mes, etc.). Així canviem la manera de saludar-nos, però mantenim el ritual, i alhora podem 

tenir en compte les diferents propostes presentades per l’alumnat. 

 

3. Dinàmica Vas sentir…: l’alumnat, dret, fa dos cercles, un dins de l’altre, de manera que 

els/les de dins quedin emparellats amb els/les de fora la rotllana. El cercle de fora es mourà 

cap a la dreta quan el/la docent ho digui, i així aniran canviant de company/a. El/la docent 

anirà dient diverses consignes. Segons el temps que tinguem, podem fer que es canviï de 

persona amb cada consigna o bé que es faci la mateixa consigna amb diverses persones:  

- Inicialment ens saludarem sense paraules.  

- Ens saludarem amb paraules. 

- Què és el que més valoreu d’haver estat confinats/des? Què us ha agradat més? 

- Què és el què menys valoreu d’haver estat confinats/des? Què us ha agradat 

menys? 

Tothom torna a seure al cercle de cadires. Cadascú ha d’escollir una de les coses que li han 

explicat, i pensar i compartir quina emoció creu que li ha generat al company/a. Quan ho diuen, la 

persona que ha explicat la situació ha de dir, si ho vol compartir, si està d’acord o no amb l’emoció 

que el/la company/a diu que va sentir.  

Cal tenir en compte que potser veurem que no tothom sent el mateix davant d’una situació similar, 

ja que hi ha molts factors que ens influencien a l’hora de sentir l’emoció. Està bé acceptar-ho, 

agrair que ho comparteixin i remarcar que totes les emocions són vàlides.  

4. Tancament Desitgem: proposem que cadascú demani un desig pel nou curs que iniciem 

(donem la opció que sigui un desig individual o un desig per al grup).  
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