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Nom de la dinàmica: Redescobrim-nos (SESSIÓ 2) 

Eix: convivència.  

Temps aproximat: una sessió de 55 minuts. 

Habilitat que es treballa:  

Gestió d’emocions i sentiments: 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. 

Això enriqueix la nostra vida i les relacions interpersonals. Ajuda a conèixer les pròpies emocions 

i les de les altres persones, a ser conscients de la influència que tenen en el nostre comportament, 

i a respondre-hi de forma adequada.  

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.  

Material: papers, bolígrafs o retoladors, pissarra. 

Participants: alumnat d’ESO. 

Desenvolupament: 

 

1. Conèixer-nos: donarem un full a cadascú amb unes afirmacions relacionades amb el 

temps de confinament. Primer les han de respondre ells/les, i després aixecar-se i anar a 

parlar amb la resta de l’alumnat per veure qui les compleix i anotar-ne el nom. La finalitat 

d’aquesta dinàmica és reflexionar sobre la pròpia persona i veure com la resta de 

l’alumnat, en una situació similar, pot sentir i viure el mateix o coses completament 

diferents.  

 

Afirmació Jo Companys/es  

He après a fer...   

El que més he trobat a faltar és...   
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He après/descobert de mi 

mateix/a... 

  

M’he relacionat més amb...   

He sentit...   

He pensat...   

M’ha enfadat...   

He vist...   

M’ha agradat...   

M’ha sorprès...   

Reflexiono sobre..   

 

Un cop acabada aquesta dinàmica podem obrir un espai de debat o reflexió. Per fer-ho ens poden 

ajudar les següents preguntes: 

● Us ha sorprès alguna cosa d’algú? Què? 

● Com us heu sentit fent aquesta dinàmica? 

● Ha sigut còmode fer les preguntes? I que us les facin? 

● Ha sigut fàcil respondre-les o heu hagut de dedicar-hi uns instants? 

 

Opció per allargar:  

Dinàmica Comptem?: podem fer un joc per trencar una mica el ritme de la sessió. Es tracta de 

comptar fins a 10 amb tot el grup, de forma aleatòria (sense seguir l’ordre de la rotllana). Si dues 

persones diuen el número alhora es torna a començar. No es poden organitzar prèviament. Podem 

acabar preguntant quines emocions els ha generat el joc.  

2. El tren de les emocions: passarem una diapositiva amb diferents emocions. Poden 

escollir-ne una. Després els demanarem que busquin una situació que els fes sentir 

aquesta emoció durant el confinament. Hauran d’exemplificar aquesta situació amb les 

següent preguntes: 

● Què passa? 
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● Què sento? 

● Què penso? 

● Què faig? 

Cal tenir en compte: es tracta de compartir «què penso», «què faig» i «quin va ser el resultat» 

(us pot ajudar la imatge següent), com si es fos un tren que passa per diverses estacions... Partim 

de la situació i arribem al resultat. La idea que cal transmetre és la següent: «el que sento és difícil 

de canviar en el moment, però el resultat és variable si analitzo la situació. Si identifico què penso 

i què sento, pot canviar el que faig». 

 

3.Tancament Sorprenem-nos: per acabar, els proposarem fer una petita reflexió 

individual, tot observant la graella que han emplenat durant la sessió. Es tracta que trobin 

alguna coincidència que els sorprengui amb algun/a company/a, i els proposem que la 

comparteixin.  
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