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Nom de la dinàmica: M’escoltes? 

Cromo: Amb els cinc sentits (àlbum 3, cromo 16). 

Temps aproximat: una sessió de 60 minuts. 

Habilitats que es treballen:  

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 Cicle Superior. 

Desenvolupament: 

1) Presentació: abans d’iniciar la dinàmica llegirem la història que surt al cromo Amb els cinc 

sentits i plantejarem a l’alumnat les següents preguntes, per tal de generar debat:   

● Heu tingut algun cop la sensació que no us escoltessin mentre parlàveu? 

● Com us sentiu quan no us sentiu escoltats/des?  

● En quines ocasions us ha passat? Per què creieu que us passa? 

● Us agradaria poder parlar més amb alguna persona? 

● Quins conflictes pot provocar el fet de no escoltar el que ens expliquen? Us ha passat 

alguna vegada? Voleu compartir-ho? 

 

2) Practiquem l’escolta activa: en una primera part proposem que es posin per parelles, 

l’un/a davant de l’altre/a, i els expliquem que practicarem l’escolta activa. Un membre de 

la parella ha d’explicar una història (pot ser real o no) a l’altre durant un minut. Finalitzat el 

temps, la persona que ha estat escoltant haurà de repetir el que li ha dit la parella, iniciant 

l’exercici amb la frase: «M’has explicat que…». 

Un cop els dos membres ja hagin fet l’exercici podem fer una reflexió o debat amb les 

següents preguntes: 

● Ha sigut fàcil o difícil parar atenció al que ens explicaven durant un minut? 

● Hauria canviat la vostra atenció si no haguéssiu de repetir el que us han explicat? 

● Quan éreu vosaltres qui parlàveu, us heu sentit escoltats/des? 
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● El que heu repetit, era exactament el que l’altre havia explicat? Si no ho era, com us fa 

sentir? 

● Heu mantingut el contacte visual? 

● Com us heu sentit durant aquest exercici? 

 

3) Dinàmica No m’agrada/m’agrada: per fer-la, necessitarem que el grup es posi en 

rotllana. Fem una primera ronda i demanem una persona voluntària per començar. 

Aquesta s’ha d’aixecar i compartir amb el grup alguna cosa que no li agrada que li diguin 

o facin a nivell personal i relacional dins l’aula (sense dir noms), o bé alguna situació 

desagradable. Es tracta d’un exercici introspectiu, emocional i reflexiu. Un cop ho hagi 

verbalitzat, demanem que s’aixequin aquelles persones a les que tampoc no els agrada el 

que s’acaba de dir. Esperarem una estona i demanarem un altre voluntari. Podem fer 

tantes rondes com creguem necessàries. És important no obligar ningú a participar i 

respectar que cadascú comparteixi fins on vulgui. 

Com a docents, podem fer un recull d’allò que es comparteix i, si sorgeix algun conflicte, 

aprofitar per treballar-lo. Podem repetir la mateixa dinàmica compartint coses i/o situacions 

que sí que els agradin de la convivència a l’aula. Això els farà connectar amb els punts 

d’unió del grup i treballar la cohesió. 

Cal tenir en compte: és important no obligar ningú a participar i respectar que cadascú 

comparteixi fins on vulgui. Podem valorar repetir aquesta sessió de manera periòdica per 

treballar noves inquietuds i/o situacions que es vagin produint a l’aula o en el context 

escolar.  

4) Tancament: per tancar la sessió proposem a l'alumnat que es posi en rotllana. Cadascú 

ha de dedicar alguna paraula amable a la persona que té a la dreta, amb la consigna de 

mirar-la als ulls. Farem un incís en la importància del contacte visual a l’hora de comunicar-

nos.  
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