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ENS PRESENTEM



«Sigues tu, eines i actius per a la salut» és un

programa que permet integrar estils de vida saludables

i respectuosos amb l'entorn mitjançant l'entrenament

de:

❖ Les Habilitats per a la Vida

❖ Hàbits Saludables

En els infants i adolescents de la demarcació de Girona.

Basat en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 i la

Convenció dels drets de la infància. I aterrant els Objectius de

Desenvolupament Sostenible (ODS).

UN PROJECTE DE PROMOCIÓ DE SALUT



¿Quins factors determinen 
la salut?

1. Condicions socials i 

econòmiques

2. Estils de Vida

3. Atenció Sanitària

4. Entorn físic

40%

30%

20%

10%



*Mortalitat segons classe social

Primera classe
35%

Segona classe
60%

Tercera classe
75%

*Aprender a mirar la salud. Joan Benach

Factors socials i Econòmics



Els ODS















A través del programa Sigues Tu treballem la intel·ligència
emocional mitjançant l'entrenament de les Habilitats per a
la Vida en relació a tres dimensions:

• Individual
• Interpersonal
• Visió comunitària

Són el mateix les Habilitats per a la 
Vida i la Intel·ligència Emocional?



Què
inclou

el
«Sigues tu»

✔MATERIAL DESCOBRINT – Àmbit “Jo”.               

Àmbit “Nosaltres” en preparació

✔ DINAMITZACIÓ PER P5 del conte “Visca les      
ungles de colors!”- a partir del 2on trimestre

✔ESPAI WEB amb recursos i informació

✔SUPORT, SEGUIMENT I VALORACIÓ FINAL

✔FORMACIÓ PELS DOCENTS: FI, Online, Presencial

✔SIGUES TU EN FAMÍLIA  

✔ASSESSORAMENT PER SITUACIONS EXCEPCIONALS



www.siguestu.cat

Espai web

http://www.siguestu.cat/


Pel curs 2021-2022

“Descobrint” és un programa d’Educació Infantil que es va iniciar
com a prova pilot durant el curs 2020-2021.

Es tracta d’un document viu, així que s’anirà adaptant a les
necessitats i suggeriments del públic destinatari i a la nova
evidència científica disponible, per tal d’esdevenir una eina útil i
actualitzada que permeti treballar la salut de manera eficaç,
inclusiva, creativa i participativa.

Per aconseguir-ho, us proposem que:

o El gaudiu

o L’experimenteu

o Ens expliqueu



Sigues Tu als centres escolars - Materials

✓A EDUCACIÓ INFANTIL… DESCOBRINT

✓A EDUCACIÓ PRIMÀRIA… CONTES PER CONVERSAR I 

L’AVENTURA DE LA VIDA

✓A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA… SOM-HI

✓AMB LES FAMÍLIES… SIGUES TU EN FAMÍLIA 



EL REBOMBORI



• Com m’he sentit en la dinàmica?

• Quina emoció ha generat al grup?

• Com m'imagino aquesta dinàmica a l'aula? Què pot 
aportar al grup? Què em pot aportar com a docent?

Per reflexionar:

I... SABRIES DIR QUINES HABILITATS PER LA VIDA HEM 
POSAT EN JOC?



PARAR MIRAR ACTUAR



Una altra manera de viure
https://www.youtube.com/watch?v=QtW4ihpK4SI

https://www.youtube.com/watch?v=QtW4ihpK4SI
https://www.youtube.com/watch?v=QtW4ihpK4SI


GRÀCIES PER LA 
VOSTRA 

ATENCIÓ...

I PARTICIPACIÓ!

www.siguestu.cat contacte@siguestu.cat

http://www.siguestu.cat/


✔3 ÀMBITS (JO, NOSALTRES, EL MÓN)

✔1 ACTIVITAT INTRODUCTÒRIA PER A CADA ÀMBIT

✔3 UNITATS DIDÀCTIQUES PER A CADA ÀMBIT

✔3 ACTIVITATS PER A CADA UNITAT DIDÀCTICA (una per edat)

“Descobrint” - L’estructura



ACTIVITAT INTRODUCTÒRIA: “COMENCEM!”

“Descobrint” - Estructura de l’Àmbit Jo

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA SENTIR”

P3: “ELS SENTITS”

P4: “LA MEVA CARA S’EMOCIONA”

P5: “EL MEU COS S’EMOCIONA”

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA COM SÓC”

P3: “LES PARTS DEL MEU COS”

P4: “AIXÍ SOC JO”

P5: “EL MEU COS PER DINS”

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA EXPRESSAR-ME”

P3: “GANYOTES”

P4: “ESCULTURES EMOCIONANTS”

P5: “TEATRET DE LES EMOCIONS”



“Descobrint” – El Material – La carpeta



“Descobrint” – La Guia docent



“Descobrint” - Les fitxes 

El material consta de 3 àmbits (Jo, Nosaltres, El Món).
Per a cada àmbit trobarem:

1) Fitxa introductòria de l’Àmbit 
(Habilitats per a la vida que es treballen, Eixos del Pla Salut Escola 

Comunitat (PSEC), Àrea curricular)

2) Fitxa d’activitat introductòria
(La mateixa per a totes les edats) 

3) Fitxa de l’unitat didàctica (3 UD en total)
(Correlació amb el currículum d’educació infantil i indicadors 

d’avaluació)

4) Fitxes d’activitats (3 per UD, 9 per Àmbit i algunes de 
suport)



“Descobrint” - Fitxes d’activitat



“Descobrint” - La caixa
Per a cada aula hi ha una caixa grossa on trobareu:

1) Els titelles

2) Adhesius per personalitzar-la segons l’aula 

3) Material específic per algunes de les activitats 
(el que trobeu en negreta a les fitxes)



DESCOBRINT
Àmbit  Jo - material



guia i fitxes pel docent

material d’aula 

titelles

general



P3 material d’aula

caixa Descobrint



contecampaneta

P3 material d’aula



P3 material alumnat

fitxes parts del cos (1 per infant)
M’agrada com soc



P3 material alumnat

mirallets 
(1 per cada 2 infants)

M’agrada expressar-me

plomes 
(1 per infant)

M’agrada sentir



P4 material d’aula

caixa Descobrint



P4 material d’aula

contecampaneta



5 cares emocionades plastificades
M’agrada sentir

P4 material d’aula



P4 material alumnat

mirallets (1 per cada 2 alumnes)
M’agrada sentir

5 cares emocionades en adhesiu (1 per infant)
M’agrada sentir



P5 material d’aula

caixa Descobrint



P5 material d’aula

contecampaneta



P5 material d’aula

pòster del cos humà
M’agrada com soc



P5 material d’aula

fitxes de les funcions dels òrgans
M’agrada com soc



P5 material alumnat

cos en DINA-3 
(1 per cada 2 infants)

M’agrada com soc



P5 material d’aula

5 cossos emocionats
M’agrada sentir



P5 material d’aula

Emociòmetre gran
M’agrada sentir



P5 material alumnat

5 cossos emocionats
(1 joc d’adhesius per cada infant)

M’agrada com soc



P5 material alumnat

Emociòmetre petit
(1 per cada infant)
M’agrada com soc



P5 material alumnat

Plantilla de titelles (1 per cada infant)
M’agrada expressar-me


