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Títols de la col·lecció:

- Una mà d’amics
- Al peu de la lletra
- Més val acompanyat
- Un pal amb un punt
- Corre a explicar-ho

- Que diguin el que vulguin
- Els automòbils engreixen
- Els lavabos espatllats
- Una família molt normal
- Corre, corre

www.siguestu.cat

A les persones ens passa el mateix que als cotxes: tenim un accelerador i un fre. Però n’hi 
ha que obliden on és el fre i s’acaben estavellant. Un gosset enjogassat ensenya a l’Hèctor 
a descobrir el seu fre per reduir la velocitat de l’atrafegament diari que li provoquen les 
activitats extraescolars.

«Contes per conversar» és el recurs que el programa «Sigues tu» posa a disposició de 
docents i famílies per tal de desenvolupar les deu habilitats bàsiques per a la vida i 
promoure estils de vida saludables amb nenes i nens de sis anys en endavant.

«Corre, corre» ens ofereix l’oportunitat de conversar sobre el dret  al joc i d’entrenar una 
de les deu habilitats: l’autoestima i control intern.
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Tens dret a disposar de temps i espais 
adequats per jugar, i a practicar activitats 

artístiques i culturals.



De dilluns a 
divendres, quan surto 

de l’escola...



–  Hey, kids, see you  
tomorrow!



De les classes intensives 
d’anglès marxo cap a casa per 

fer els deures.





– Aaah! Maco...  
Et prometo que a partir  
d’ara buscaré més temps  
per jugar i descansar, i que 
tindré menys compromisos, 
com tu. D’acord?



Conversar
en Família
GUIA PER
A PARES I MARES



Afluixa el ritme i escolta 
el teu cos

JOC

AUTOESTIMA I 
CONTROL INTERN
Desenvolupar autoconfiança i autoconsciència, descobrir 
gustos, disgustos, talents, debilitats i oportunitats 
pròpies per autoconstruir-se. És, també, la capacitat per 
definir objectius i autoavaluar-se; vol dir construir sentit 
sobre nosaltres mateixos, sobre les altres persones i sobre 
el món en què vivim.

Els nens i les nenes tenen dret a disposar de temps i espais 
adequats per jugar, i a practicar activitats artístiques i 
culturals.



En el seu llibre En defensa de la conversación, la psicòloga 
Sherry Turkle diu que «estem permanentment en un altre 
lloc». Entre el passat i el futur, entre la vida real i les pantalles, 
sense centrar-nos en l’única cosa que existeix de debò: un 
present ple de possibilitats. Com a resposta a aquest «vivo 
sin vivir en mí», com deia la poetessa, a una saturació d’acti-
vitats pensades sovint per «omplir» el temps, s’han estès les 
tècniques orientades a frenar el ritme vertiginós dels temps 
actuals: relaxació, ioga, mindfulness... 

Són pràctiques que, tot i que molt diferents entre si, compar-
teixen objectius i sentit: viure «aquí i ara», sense distraccions, 
és un aprenentatge necessari. Prestar-nos atenció, estar pre-
sents, ens ajuda a saber qui som, a reconèixer-nos, a introduir 
petits canvis en la nostra manera d’«estar en el món».

Un dels entrenaments que es pot començar a fer des de la 
infantesa és aprendre a relaxar-se. Què us semblaria adquirir 
la disciplina de practicar-ho cada dia a casa, en família? Us 
proposem una seqüència senzilla.

Escolliu un lloc tranquil de la casa i manteniu-lo en penombra. 
Poseu-vos roba còmoda i asseieu-vos amb l’esquena recolza-
da a la paret. Amb els ulls tancats, centreu-vos en la vostra 
respiració. Digueu al vostre fill o filla que s’imagini que és una 
mena de globus que s’infla i es desinfla amb cada respiració. 
Quan l’aire entra pel nas, el «globus» s’infla a fons. Quan surt 
lentament per la boca, es va desinflant. Animeu-lo a concen-
trar l’atenció en aquest procés: inflar el globus, desinflar el 
globus... Sense presses, sense esperar res. Una vegada i una 
altra. A poc a poc. Al principi és probable que es distregui. No 
us preocupeu. Insistiu-hi. De mica en mica anirà adquirint més 
control sobre la seva respiració. Només és el començament.

Continueu practicant l’activitat. Deu minuts. Mireu-vos-ho 
com una cita diària amb la vostra pau interior.

L’AUTOCONTROL PER PRACTICAR
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