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Nom de la dinàmica: La màquina de les bones notícies. 

Cromo: El segon temps (àlbum 2, cromo 21, pàgina 41 de la Guia pel professorat). 

Temps aproximat: 1 sessió de 60 minuts per fase. 

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. 

Material: material reciclable, cola, llapis de colors... 

Desenvolupament: crearem una capsa, un pot gran, una bústia, un robot… on l’alumnat podrà 

posar quan vulgui un paper o nota on expliqui o dibuixi una bona notícia, o qualsevol cosa 

positiva que li hagi passat a l’escola, a casa, amb una amistat … 

El projecte té 4 fases: 

 

1) Fase Creació de l’objecte: 

● Totes les idees són bones, s’haurà de triar quin objecte es vol fer i, a continuació, tot 

l’alumnat podrà construir-lo amb manualitats. 

● El posarem en un espai de l’aula visible i accessible, de manera que l’alumnat pugui 

introduir-hi les bones notícies. Poden posar totes les notícies que vulguin dins l’objecte, 

fins i tot coses de casa, però la idea principal és centrar-se en l’àmbit escolar.  

  

2) Fase Entrenament: 
 

● En dues o tres tutories tornem a explicar els objectius de la dinàmica i la seva funció. 

● Objectius: crear un espai a l’aula on ens puguem expressar amb llibertat sobre allò que 

ens produeix felicitat, benestar i satisfacció. No fa falta que sigui un sentiment d’alegria, 

ja que, poc a poc, llegint les vivències en veu alta, podem anat introduint el tema de «les 

grans i petites coses», com per exemple resoldre un conflicte amb una amistat o sentir-

me a gust passejant la mascota. 
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3) Fase Recull de bones notícies: 

● Traurem de l’objecte tots els papers i els llegirem o explicarem junts en veu alta. Cada 

cop que es faci aquest recull haurem de reflexionar sobre: 

o Com ens sentim?  

o Què sentim (emocionalment) quan es llegeixen bones notícies?  

o Quina emoció sentim? On?  

o Com l’expressaríem?...  

Proposem, a més, expressar el que senten en aquell moment. Per celebrar totes les bones 

notícies llegides es pot inventar un ritual de celebració, com per exemple, posar una 

cançó, posar totes les bones notícies al mig de la classe i ballar en rotllana al voltant de 

les bones notícies, fer un gest de celebració, etc. Aquest ritual podrà anar canviant, 

segons l’estat del grup.  

● Quan es fa la lectura, si la persona que ha escrit la nota ho desitja, pot donar-ne més 

informació. 

● Per acabar, s’hauria de decidir què es farà amb les bones notícies llegides (posar-les en 

algun mural o crear un altre espai, objecte, etc.). 

 

 

4) Tancament: proposem un seguit de preguntes per tal de generar debat, algunes es 

poden respondre a partir del posicionament a l’aula: 

● Què heu après amb el racó de les bones notícies? Per a què us ha servit?  

● Us ha agradat tenir un espai per compartir?  

● Us ha ajudat com a grup classe? 

● Qui vulgui, pot aportar una frase de tancament o expressar qualsevol cosa sobre la 

dinàmica.  

Si tenim els papers de les bones notícies enganxats en un espai de l’aula, l’alumnat es 

pot passejar per tornar-los a mirar mentre fem l’acte de tancament. 
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