
 

 

La caixa dels sentits 
 
 
La Caixa dels sentits és una activitat que es porta a terme dintre d’una sala 

d'estimulació Snoezelen. Aquesta activitat pretén donar vivències agradables que 

contribueixin al benestar emocional i incrementi per un costat el nivell de relaxació i per 

un altre disminueixin la quantitat i intensitat de les conductes disruptives que pugui 

haver-hi. A més també, de treballar la part cognitiva, tot d'una manera individualitzada 

segons el perfil sensorial de cada nen/nena. Per saber aquest perfil sensorial, es farà una 

avaluació inicial amb un test estandarditzat. 

L’estimulació multisensorial es realitza dins de les sales Snoezelen, en el nostre cas farem 

ús de la sala multisensorial de la UdL. Aquestes sales  són una eina que permeten 

treballar el despertar sensorial gràcies a l'experimentació on la persona és el 

protagonista dels seus propis aprenentatges amb material tècnicament preparat per 

proporcionar experiències sensorials. 

Galloway (1971) deia que la estimulació multisensorial ajuda a utilitzar els sentits 

intactes, així com les habilitats residuals que queden als sentits afectats. Per aquest 

motiu, les tècniques d’estimulació basal y sensorial aporten un concepte d’intervenció 

global amb la finalitat de promoure la comunicació, la interacció y el desenvolupament, 

agafant com a punt de partida cadascuna de las necessitats humanes bàsiques. La 

implicació que té aquest model d’intervenció per a millorar la qualitat de vida de la 

persona està molt clara: si es proporciona una atenció global, portarà a l’infant a una 

millora en les relacions de la persona amb l’entorn, amb els altres i sens dubte, al 

desenvolupament individual.  

Segons Luria (1984) les sensacions són els canals bàsics pels que la informació interna y 

externa arriba al cervell, donant-li al ser humà la possibilitat d’orientar-se en el medi 

proper i amb el propi cos humà. 

Per tant, podem afirmar que contra més estimulem els sentits més oberts estaran per 

rebre nous estímuls. Al mateix temps, més enfortirem el cervell i les seves connexions i 

amb això el procés d’aprenentatge y adquisició de nous coneixements. 

 



 

 

Les funcions que promourem amb aquesta activitat són (kwok, 2003): 

• Relaxació 

• Desenvolupament de la confiança sobre un mateix 

• Establir una bona comunicació 

• Autocontrol 

• Incentivar l'exploració i capacitats creatives 

• Proporcionar sensació de benestar i oci 

• Promoure la capacitat d'elecció 

• Augmentar el temps d'atenció i concentració 

• Reduir canvis i alteracions conductuals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


