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Nom de la dinàmica: Punts de vista. 

Temps aproximat: la sessió proposada pot tenir una durada d’1 hora o allargar-se segons el grup 

classe i les seves necessitats.  

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.  

 

Pensament crític: ser capaç de desenvolupar un punt de vista personal, documentat i reflexionat 

per arribar a les pròpies conclusions sobre la realitat personal i social. Qüestionar-se i qüestionar-

ho tot per comprendre i enfortir la diversitat de pensament. La persona crítica es pregunta i 

investiga, en lloc d’acceptar les coses d’una manera crèdula. 

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

 Material: paper d’embalar, post-its o papers retallats. 

 Desenvolupament: la idea és fer un mural molt gran. Al centre dibuixarem un virus, el 

coronavirus, encara que podem jugar a posar-li un altre nom si ho creiem convenient. 

 

1. Emocions o sentiments desagradables: demanarem a l’alumnat que, de manera 

individual, expressin tot allò que han viscut durant el confinament, sobretot les coses 

desagradables (he trobat a faltar les amistats, m’he avorrit, he sentit por, he sentit pena, 

he estat trist...). La idea és que buidin al màxim possible tot el que encara els quedi a dins 

i que aconsegueixin posar nom, color... a tot allò que han sentit i viscut. 

 

Demanarem que escriguin en un paper a part cada cosa poc agradable que vulguin 

expressar, de manera que cada emoció i vivència estigui en un paper diferent. Podem 

proposar que ho facin en forma d’escrit, de conte, de dibuix... El format pot variar segons 

el que es vulgui expressar, per exemple, puc fer un dibuix i després només escriure una 

paraula.  
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Quan acabin, cadascú enganxarà els trossets de paper, post-its... al voltant del virus. 

 

2. Dinàmica De desagradable a agradable: ara ho farem al revés, ja que tot té la seva part 

positiva. Proposem que, per cada paper enganxat amb una situació poc agradable, en fem 

un altre amb quelcom agradable que ens ha portat aquest confinament. De manera que, si 

hem escrit o dibuixat 4 coses desagradables, ara escriurem o dibuixarem 4 coses 

agradables. 

 

L’alumnat pot posar-hi el que consideri necessari, sense entrar en judicis personals. Tot és 

important (he passat més temps amb els pares, ens hem inventat jocs, he estat a casa, he 

pogut passar més temps a l’habitació, no he hagut d’anar a escola...). 

 

Al final, cadascú ho enganxarà al mural que tenim del virus, de manera que es vegi la 

conversió que hem fet de desagradable a agradable (podem posar una fletxa, dibuixar un 

altre virus al costat d’un altre color, fer que els papers volin i es converteixin en quelcom 

positiu...). No cal que sigui exactament el contrari en la conversió, la idea és poder veure 

coses agradables en moments desagradables. 

 

3. Tancament Reflexionem: us proposem algunes preguntes per tancar aquesta sessió: 

● Us ha sigut més fàcil veure les coses desagradables o agradables? Per què? 

● Creieu que a tot li podem trobar alguna cosa positiva? En algunes situacions en 

és més difícil que en d’altres?  

● Com ens pot ajudar veure les coses agradables de les situacions més 

desagradables?  

 

Dividim l’aula en dos espais, l’esquerra és allò desagradable, el que no ens agrada, i la 

dreta allò agradable, on ens sentim a gust, contents/es… Primer tothom se situa a 

l’esquerra i tanca els ulls:  

● Com us sentiu?  

● Quins pensaments teniu?  

 

Obrim els ulls i ens mirem les cares. 

Ara tothom es posa a la dreta. Tornem a tancar els ulls i repetim els mateixos passos: 
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● Com us sentiu?  

● Quins pensaments teniu?  

 

Obrim els ulls i ens mirem.  

● Hi ha hagut alguna diferència en les cares dels companys/es en un costat o en 

l’altre?  

●  

Tanquem la sessió dient alguna cosa que us agradi de la classe amb una sola paraula. I 

fem un fort aplaudiment.  

 

Cal tenir en compte que aquest treball pot ser estàtic o en moviment constant, de manera que si 

durant els dies següents l’alumnat comparteix més vivències, agradables o desagradables, les 

podem afegir (fins i tot un aspecte positiu pot ser: he aconseguit expressar els meus sentiments).  
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