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Nom de la dinàmica: La capsa de les emocions. 

Cromo: Inspireu profundament (àlbum 3, cromo 15); Escola amigable (àlbum 4, cromo 14).  

 

Temps aproximat: diverses sessions de 60 minuts.  

Habilitats que es treballen:  

Gestió dels sentiments i les 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. 

Participants: alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

Material: 5 capses (tipus sabates), material per decorar les capses.  

Desenvolupament: 

1) Conversem: per iniciar la dinàmica fem algunes preguntes a l’alumnat per generar reflexió 

i debat:  

● Què són les emocions?  

● Quina diferència hi ha entre emocions i sentiments? 

● Quantes en podem sentir?  

● Com les sentim en el cos? Cada persona les sent de la mateixa manera?  

● Quantes en podem sentir en un dia? 

● Sabem quina emoció sentim en aquest moment?  

 

2) Dinàmica Caixes d’emocions: a continuació, dedicarem uns minuts a sentir com estem 

avui. Podem fer-ho amb els ulls tancats o simplement estar uns moments en silenci. 

Demanarem que posin atenció en com estan, com se senten, quina emoció creuen que 

tenen més present i a quina part del cos la senten. 

 

Passats aquests minuts, expliquem el que volem fer: crearem 5 capses, una per a cada 

emoció bàsica (por, alegria, amor, tristesa i ràbia) i el grup classe decidirà com vol decorar-

les (si les diferenciaran, si tindran algun element en comú, si les decoraran segons el tipus 

d’emoció...) i on les col·locaran dins l’aula. 
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Explicarem que aquestes capses les utilitzarem com a bústies on, sempre que ho 

necessitin, podran deixar, en forma d’escrit o dibuix, sentiments que tenen o han tingut. I, 

si volen i ho poden reconèixer, també podran explicar quines situacions han generat 

aquests sentiments i/o emocions. Podem iniciar la proposta convidant l’alumnat a 

compartir situacions derivades del període en confinament. 

 

Cal tenir en compte: aquesta dinàmica es pot anar fent durant el període que creguem 

convenient per aconseguir que agafin l’hàbit de posar consciència al que senten i que 

entenguin com funciona. Com a docents, podem acompanyar l’alumnat en tot el procés.  

 

3) Dinàmica Les caixes senten…: continuem la sessió fent un recull de tot el que s’ha posat 

a les capses. Es pot fer de dues maneres:  

(1) Agafem un paperet de cada capsa i els anem llegint fins que les 5 capses quedin 

buides. 

(2) Llegim tot el contingut d’una capsa, després d’una altra... fins que les acabem totes. 

Mentre fem aquest recull podem anotar els sentiments a la pissarra agrupats per 

emocions.  

 

Podem generar un debat/reflexió amb les preguntes següents: 

● Quines emocions hem sentit més? Què us fa sentir tot això que estem llegint, veient...? 

● Sentiu que us han anat canviant les emocions al llarg d’aquest temps? O en general heu 

anat tenint les mateixes? Algú ho vol compartir? 

 

Cal tenir en compte: si observem que s’ha escrit sobre algun conflicte o situació dins 

l’aula, o bé que hi ha alguns aspectes que cal millorar a nivell relacional, podem treballar-

ho amb la resta de propostes Per continuar. Aquest recull també ens pot ajudar a treballar 

aspectes com l’empatia, els estils de comunicació, la resolució de conflictes, 

l’autoconeixement, la gestió de les emocions i l’estrès, etc., tant a nivell individual com 

grupal.  

 

4) Tancament: podem proposar a l’alumnat que cadascú digui en una paraula què ha 

significat per a ell o ella participar en aquesta dinàmica.  
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