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Nom de la dinàmica: La importància d’explicar com ens sentim. 

Cromo: Suport segur (àlbum 2, cromo 3, pàgina 35 Guia professorat). 

Temps aproximat: una sessió de 60 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. 

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. 

Desenvolupament: 

1) Presentació: llegim la història Suport segur (àlbum 2, cromo 3, pàgina 35 Guia 

professorat)  i fem un petit debat. Ens poden ajudar preguntes com aquestes:  

● Hi ha alguna persona amb qui podeu parlar quan us preocupa alguna cosa?  

● Quan no us agrada alguna cosa, us és fàcil expressar-ho als altres?  

● Sabeu identificar què sentiu?  

● Com us sentiu després d’expressar alguna cosa que us fa sentir malament?  

● Considereu que és necessari expressar-nos? Per què?  

● És més fàcil expressar el que ens fa sentir bé o el que ens fa sentir malament?  

 

2)  Entrenament emocional: es tracta de posar en pràctica l’entrenament de les emocions i 

aprendre a identificar quan les sentim. Mostrem una imatge d'una emoció i l’alumnat l'ha 

d'identificar, pensar-hi i escriure almenys dos moments on poden sentir-la. Ho repetirem 

dues o tres vegades.  

A continuació, després de donar espai i temps a l’alumnat per poder pensar (podem posar 

música relaxant), crearem un espai de confiança en cercle perquè l’alumnat expressi allò 

que ha escrit. No hem d’obligar a ningú, la participació és voluntària. L’important, a més 

d’expressar-nos davant dels altres, és que puguin veure que tots/es tenim sentiments i 

emocions, i que podem sentir coses diferents en les mateixes situacions. 

 

3) Tancament: podem tancar la sessió amb preguntes com: 

● Us agrada tenir aquests espais per compartir?  

● Creieu que us pot ajudar per expressar-vos i, si cal, resoldre els conflictes de 

classe?  
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● Com us sentiu quan no podeu explicar allò que us preocupa? Us agrada? 

 

Proposta d’activitat de seguiment: crear un espai a l’aula per a l’alumnat que té més 

dificultats per expressar-se, de manera que pugui donar algun senyal si alguna cosa no va bé. 

Per exemple, podem fer un racó de «com em sento avui», on puguin enganxar, escriure o 

dibuixar el sentiment amb el qual s’identifiquen. Aquest racó ha de ser un espai d’expressió, 

però és el propi alumnat qui ha de demanar ajuda, nosaltres podem acompanyar-lo dient-li, 

per exemple, «he vist que avui et sents una mica enfadat, si vols a les 12 seré a l’aula 

treballant».  
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