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La capsa màgica 

 

OBJECTIU 

1. Conèixer les accions i sentiments que ens apropen al concepte de PAU.  

2. Estimular la imaginació i la capacitat gestual.  

 

PARTICIPANTS i NECESSITATS 

• 20 a 25 persones. Curs escolar:  P3, P4. 

• Una aula amb espai per moure’s (pati, gimnàs, sales polivalents) 

• Dibuixos amb imatges per pintar (es poden descarregar del blog de la Campanya)  

• Xinxetes, imants o celo per penjar les imatges a l’aula.  

 

DESENVOLUPAMENT 

Es tracta d’anar traient de dins d’una capsa màgica tot allò que ens fa estar en Pau o aquelles 

coses que tenim o sentim quan vivim la Pau.  

De la capsa màgica es pot treure tot allò que vulguem, no té límits, per això és màgica!  

Els nens i nenes es posen en rotllana, ajupits i tapant-se el cap amb les mans, posant la cara 

entre les cames.  

La dinamitzadora inicia el joc: ”s’obre la capsa màgica i en surt....un petó!!”. Immediatament, 

la mainada treu el cap de les cames i s’aixeca corrents per anar a fer petons als companys i 

companyes de la classe.  

Quan la dinamitzadora diu: ”tanquem la capsa!”. Tothom torna a la posició inicial (assegudes 

en rotllana i amb el cap als genolls). Es torna a obrir la capsa i en traiem abraçades, pessigolles, 

rialles, copets a l’esquena, trenets, grups de 2, grups de 3, un grup de nenes i nens gegant (ens 

ajuntem tots ben agafats fent un piló), una nena que aixeca un nen a coll, un nen que agafa la 

mà a una nena... En poden sortir tantes coses com la dinamitzadora i la mainada vulguin.  
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REFLEXIÓ 

Al final, ja asseguts en rotllana i més descansades i descansats, parlem de tot el que ha sortit 

de la capsa màgica: petons, grups grans, nenes i nens que s’ajuden, rialles...  

Aquestes coses, són les que tenim quan hi ha Pau, sense pau, els nens i les nenes no les podem 

tenir.  

Acompanyar l’explicació amb imatges grans de tot allò que hem tret de la capsa màgica. Si hi 

ha temps, es poden pintar per grups i un cop ben decorats els pengem a l’aula per tenir una 

definició ben personal de la Pau.  

 

Autoria: CeDRe de la Coordinadora d’ONG Solidàries. Adaptació de la dinàmica “La caja 

màgica” del llibre La alternativa del juego de Paco Gascón i Carlos M.Beristain 

 


