
CURS 2022 - 2023



"Ens permet connectar amb l’altra persona per 
escoltar i comprendre les seves necessitats, per 

donar-li resposta d’una manera solidària, d’acord 
amb les circumstàncies. Implica ser capaç de 
reconèixer que la pròpia forma de pensar és 

només una més, no l'única i la correcta".

EMPATIA



ENS PRESENTEM



UN PROJECTE DE PROMOCIÓ DE LA SALUT

«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.

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).



Dimensions de la salut

OMS, 2021



¿Quins factors determinen 
la salut?

1. Condicions socials i 

econòmiques

2. Estils de Vida

3. Atenció Sanitària

4. Entorn físic

40% 

30%

20%

10%



Factors Socials i Econòmics

*Mortalitat segons classe social

Primera classe                         
35%

Segona classe    
60%

Tercera classe     
75%

*Aprender a mirar la salud. Joan Benach



Els ODS



Creativitat















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»

INFANTIL

✔ ESPAI WEB amb recursos i informació

✔ SUPORT, VISITA SEGUIMENT I VISITA TANCAMENT

✔ FORMACIÓ PELS DOCENTS: FI, Online, Presencial

✔ SIGUES TU EN FAMÍLIA + CÀPSULES  ON-LINE

✔ ASSESSORAMENT PER SITUACIONS EXCEPCIONALS

✔ MATERIAL ESPECÍFIC PER EI: "Descobrint“ Àmbit “Jo” + 
Àmbit “Nosaltres”. Àmbit “Món” en preparació

✔ FORMACIÓ TEMPS MIGDIA

✔ DINAMITZACIÓ PER P5 del conte “Visca les      
ungles de colors!” i una altra en preparació



Espai Web

www.siguestu.cat

info@siguestu.cat

http://www.siguestu.cat/


El paper de la tècnica de referència

• Oferir acompanyament durant el curs per facilitar 
la implementació del programa.

• Treballar aspectes emocionals amb l'alumnat des de les 
Habilitats per a la Vida.

• Atendre demandes específiques - si s'escau-.

• Oferir un model al professorat.



El paper del personal docent

• Estar present mantenint una actitud participativa i 
d'interès durant la sessió.

• Cuidar i respectar al grup.

• Observar el que succeeix durant la sessió de manera 
objectiva, curiosa, empàtica, amorosa i sense judicis.

• Identificar dinàmiques grupals / aspectes clau per seguir 
aprofundint i treballant amb el grup.

• Compromís amb el grup, la tècnica i el programa.



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 



“Descobrint” - L’estructura

✔ 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 cada nivell)





“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” – 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 



Àmbit  “Jo”



HABILITATS DE LA VIDA QUE ES TREBALLEN:
Afrontament i autogestió: autoestima i control intern, 

maneig dels sentiments i les emocions, i maneig de la tensió 

i l'estrès.

“Descobrint” - Estructura de l’Àmbit “Jo”

Descoberta d’un/a mateix/a i de 
les altres persones. Comunicació i 
llenguatges

EIXOS DEL PLA SALUT, 
ESCOLA COMUNITAT

Benestar emocional. Hàbits 
saludables

ÀREA CURRICULAR



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 SOC”

 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”



ACTIVITAT INTRODUCTÒRIA: “COMENCEM!”

Àmbit “Jo”

Objectius:

• Introduir el programa a l’aula.  

• Crear vincles amb els personatges i entre el 

grup

• Estimular la imaginació i la creativitat amb una 

mirada coeducativa. 

• Reflexionar sobre la riquesa de la diversitat. 



titelles

material d’aula general

campaneta 
“Temps m’escolto” 



caixa Descobrint

material d’aula general

guia i fitxes pel docent



Àmbit Jo

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA COM SOC”

 P3: “LES PARTS DEL MEU COS”

P4: “AIXÍ SOC JO”

P5: “EL MEU COS PER DINS”

OBJECTIU

Identificar-se com a persona coneixent el propi cos i 

guanyar confiança en l’autoregulació. 



Amb l’ajuda de cançons les criatures es 
familiaritzen amb les parts del cos.
Després en un paper d’embalar cadascú 
es ressegueix la silueta que omple amb 
paper de seda, gomets, … o pintant les 
diferents parts del seu cos i al costat hi 
enganxa el cartellet de cada part

cartellets amb les parts del cos

material alumnat

Àmbit Jo

 P3: “LES PARTS DEL MEU COS”

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA COM SOC”

Recull de cançons per treballar les 
parts del cos (enllaç)

https://www.siguestu.cat/ca/recursos.html?search%5B%5D=les+parts+del+meu+cos&categoria=&order=nous&type%5B%C3%80udio%5D=on&type%5BV%C3%ADdeo%5D=on&type%5BFitxer%5D=on&type%5BEnlla%C3%A7%5D=on
https://www.siguestu.cat/ca/recursos.html?search%5B%5D=les+parts+del+meu+cos&categoria=&order=nous&type%5B%C3%80udio%5D=on&type%5BV%C3%ADdeo%5D=on&type%5BFitxer%5D=on&type%5BEnlla%C3%A7%5D=on


Àmbit Jo

Cada criatura s’observa al mirall, es va 

descrivint i després la resta del grup també 

la descriu.

Després en un paper d’embalar cada 

criatura es ressegueix la seva silueta, la 

retalla, enganxa una foto de la seva cara i 

pinta el què el falta de la resta del cos

P4: “AIXÍ SOC JO”

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA COM SOC”



Àmbit Jo

P5: “EL MEU COS PER DINS” Activitat en parella, on cada parella té un 

pòster plastificat d’un dibuix d’un cos, van 

descobrint cada òrgan i amb plastilina van 

modelant la silueta de cadascun

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA COM SOC”

material alumnat
cossos plastificats (1 per parella)



Àmbit Jo

pòster cos humà 
amb els òrgans per 

enganxar

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA COM SOC”



UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA COM SOC”

fitxes de les parts del cos



Àmbit Jo

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA SENTIR”

 P3: “ELS SENTITS”

P4: “LA MEVA CARA S’EMOCIONA”

P5: “EL MEU COS S’EMOCIONA”

OBJECTIU 
• Identificar-se com a persona coneixent el propi 

cos i guanyar confiança en l’autoregulació (P3).

• Ser i actuar d’una manera cada vegada més 

autònoma, resolent situacions quotidianes amb 

actitud positiva i superant les dificultats (P4 i P5)



Àmbit Jo UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA SENTIR”

 P3: “ELS SENTITS” Activitat sensorial per descobrir els cinc sentits 

i reconèixer els propis gustos 

material alumnat
plomes

recopilatori de sons de la natura (enllaç)

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1932-recopilatori-de-sons-de-la-natura.html


Àmbit Jo UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA SENTIR”

Diàleg en gran grup sobre les emocions.

Individualment cada criatura practica les cares 

emocionades. La docent fa una foto de 

cadascú amb cada cara emocionada i després 

les enganxen al costat de la cara de cada 

emoció.

P4: “LA MEVA CARA S’EMOCIONA”

material alumnat

mirallet de cara5 cares emocionades en un full (1 per infant)



UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA SENTIR”

material aula
5 cares emocionades plastificades (amb notes al darrera per guiar l’activitat

enllaç

https://www.siguestu.cat/pujades/files/Cares-emocionades-de-la-mascota.pdf


Àmbit Jo UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA SENTIR”

P5: “EL MEU COS S’EMOCIONA” Diàleg en gran grup sobre les emocions,

Individualment cada criatura practica els 

cossos emocionats, la docent fa una foto de 

cadascú amb cada cos emocionat i després els 

enganxen al costat de cada cos emocionat.

Presentació de l’emociòmetre 

material alumnat

5 cossos emocionats en un full (1 per infant)



UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA SENTIR”

material aula
5 cossos emocionats plastificats (amb notes al darrera per guiar l’activitat

enllaç

https://www.siguestu.cat/pujades/files/Cossos-emocionats.pdf


material aula
Emociòmetre gran



material alumnat
Emociòmetre petit (1 per infant)

enllaç

https://www.siguestu.cat/pujades/files/emociometre.pdf


Àmbit Jo

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA 

EXPRESSAR-ME”

 P3: “GANYOTES”

P4: “ESCULTURES EMOCIONANTS”

P5: “TEATRET DE LES EMOCIONS”

OBJECTIU 
Desenvolupar Habilitats de comunicació, expressió, 

comprensió i representació per mitjà dels 

llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, 

audiovisual i plàstic



Àmbit Jo UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA 

EXPRESSAR-ME”

 P3: “GANYOTES” Activitat on s’escolten músiques per practicar 

com s’expressen les emocions a través de la 

música. 

Després amb un bon tall de paper d’embalar i 

escoltant les músiques les criatures es 

dibuixen a elles mateixes o allò que els 

inspira la música

mirallet de cara

Músiques per emocionar-se (enllaç)

material alumnat

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1933-musiques-per-emocionar-se.html


Àmbit Jo UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA 

EXPRESSAR-ME”

P4: “ESCULTURES EMOCIONANTS” Activitat on s’escolten músiques per practicar 

com s’expressen les emocions a través de la 

música.

Després, amb el material de què es disposi, 

cadascú esculpeix les emocions.

Músiques per emocionar-se (enllaç)

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1933-musiques-per-emocionar-se.html


Àmbit Jo UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA 

EXPRESSAR-ME”

P5: “TEATRET DE LES EMOCIONS” Cada criatura munta les cinc figures 

emocionades. Després es llegeix o s’escolta 

una a una les històries, es comparteix com 

poden acabar, les emocions, els personatges… 

i finalment es fa el teatret de les emocions 

amb els titelles i les figures emocionades.

material alumnat
plantilla dels titelles de les 5 
emocions (1 per cada infant)

4 històries sense final (enllaç)

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1941-histories-sense-final.html


Àmbit  “Nosaltres”  



HABILITATS DE LA VIDA QUE ES TREBALLEN:
Interpersonals i de comunicació: comunicació 

interpersonal, negociació i rebuig, empatia, col·laboració i 

treball en equip, advocació i defensa.

“Descobrint” - Estructura de l’Àmbit Nosaltres

Descoberta d’un/a mateix/a i de les 
altres persones. 

EIXOS DEL PLA SALUT, 
ESCOLA COMUNITAT

Afectivitat i socialització, benestar 
emocional

ÀREA CURRICULAR

Aquestes habilitats es basen fonamentalment en el respecte, però també en l’afecte, 

l’interès en les altres persones, la col·laboració i la confiança, així com en la presa de 

consciència de l’existència de la diversitat.



ACTIVITAT INTRODUCTÒRIA: “ARA SOM MÉS!”

“Descobrint” - Estructura de l’Àmbit Nosaltres

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA ESTAR AMB 

TU”

 P3: “M’AJUDES?, T’AJUDO!”

P4: “L’AMISTAT INVISIBLE”

P5: “ESCOLTAR, EL MILLOR REGAL”

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA COM ETS”

 P3: “QUE M’ENTENS?”

P4: “TU ETS PROTAGONISTA”

P5: “IGUALS O DIFERENTS”

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA FORMAR 

PART DE L’EQUIP”

 P3: “UN MATEIX CAMÍ”

P4: “MANDALA COL·LECTIU”

P5: “EN EQUIP ANIREM MÉS LLUNY”

fitxa

https://www.siguestu.cat/pujades/files/Nosaltres%20Presentaci%C3%B3.pdf


ACTIVITAT INTRODUCTÒRIA: “ARA SOM MÉS!”

Àmbit Nosaltres

Objectius:

• Introduir els nous personatges i el concepte 

«nosaltres».  

• Treballar el concepte de persona nouvinguda i 

d’acolliment. 

• Reflexionar sobre l’amplitud de la diversitat. 

• Estimular la imaginació i la creativitat.

fitxa

https://www.siguestu.cat/pujades/files/Nosaltres%20Activitat%20introductoria(1).pdf


nous titelles

material d’aula



material d’aula

carta/jeroglífic presentació nous titellescampaneta



Àmbit Nosaltres

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA COM ETS”

 P3: “QUE M’ENTENS?”

P4: “TU ETS PROTAGONISTA”

P5: “IGUALS O DIFERENTS”

OBJECTIU

Aprendre amb i a través de les altres persones, gaudir 

de la relació i integrar-se en el grup tot establint 

relacions afectives positives amb actituds d’empatia i 

col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera 

pacífica. 



Joc de mímica per conèixer el llenguatge 
dels signes de LCS

enllaç web Sigues 
tu

cartes llengua signes bàsics

material d’aula

Àmbit Nosaltres

 P3: “QUE M’ENTENS?”

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA COM ETS”

fitxa

https://www.siguestu.cat/pujades/files/Nosaltres%20-%20UD01%20-%20P3%20Cartes%20llengua%20signes%20b%C3%A0sics%20DINA6(1).pdf
https://www.siguestu.cat/pujades/files/Nosaltres%20-%20UD01%20-%20P3%20Cartes%20llengua%20signes%20b%C3%A0sics%20DINA6(1).pdf
https://www.siguestu.cat/pujades/files/Nosaltres%20-%20UD01%20-%20P3(1).pdf


Àmbit Nosaltres

Entrevistes per parelles, on la persona 

entrevistada no pot respondre les 

preguntes amb paraules, sinó amb 

pictogrames.  La persona reportera fa un 

dibuix de la persona entrevistada. 

Després es canvien els rols.

pictogrames

material alumnat

P4: “TU ETS PROTAGONISTA”

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA COM ETS”

fitxa

https://www.siguestu.cat/pujades/files/Nosaltres%20-%20UD01%20-%20P4.pdf


material alumnat

guió de l’entrevista

Àmbit Nosaltres



Àmbit Nosaltres

P5: “IGUALS O DIFERENTS”
Primera part - rotllana amb targetes de 

gustos al mig i cada persona n'escull 

algunes, explica perquè les ha escollit 

Segona part - dues rotllanes encarades, de 

manera que, per parelles, una persona 

queda davant de l’altra. La de fora dirà una 

característica que la defineix «Jo soc una 

persona...» i després, la persona de dins li 

dirà a la de fora com la veu: «Jo et veig com 

una persona...». Després es canvien els rols.

fitxa

https://www.siguestu.cat/pujades/files/Nosaltres%20-%20UD01%20-%20P5.pdf


Àmbit Nosaltres

material alumnat

targetes de gustos enllaç web Sigues 
tu

https://www.siguestu.cat/pujades/files/Nosaltres%20-%20UD01%20-%20P5%20Targetes%20de%20gustos%20DINA6.pdf
https://www.siguestu.cat/pujades/files/Nosaltres%20-%20UD01%20-%20P5%20Targetes%20de%20gustos%20DINA6.pdf


Àmbit Nosaltres

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA ESTAR 

AMB TU”

 P3: “M’AJUDES?, T’AJUDO!”

P4: “L’AMISTAT INVISIBLE”

P5: “ESCOLTAR, EL MILLOR REGAL”

OBJECTIU 
Comprendre les intencions comunicatives d’altres 

infants i persones adultes i expressar-se mitjançant 

la paraula, el gest i el joc. 



Àmbit Nosaltres
UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA ESTAR 

AMB TU”

 P3: “M’AJUDES?, T’AJUDO!”
Diàleg per compartir com demanem o donem 

ajuda.

Activitat en parella on es pinten les plantes 

dels peus, cadascú es posa dret en un full i 

observa com veu el seu voltant. Després, amb 

cura, cadascú es col·loca sobre la petjada de la 

parella i observa què veu al voltant. 

fitxa

https://www.siguestu.cat/pujades/files/Nosaltres%20-%20UD02%20-%20P3.pdf


Àmbit Nosaltres
UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA ESTAR 

AMB TU”

Primer s’omple una bosseta de l’amistat amb 

un petit còdol amb el nom de cadascú. A 

continuació cadascú escollirà un còdol amb els 

ulls tancats i durant la setmana es tindrà una 

cura especial d’aquella persona

P4: “L’AMISTAT INVISIBLE”

fitxa

https://www.siguestu.cat/pujades/files/Nosaltres%20-%20UD02%20-%20P4.pdf


Àmbit Nosaltres
UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA ESTAR 

AMB TU”

P5: “ESCOLTAR, EL MILLOR REGAL”
Activitat en parella de comunicació on la 

docent va proposant situacions per conversar i 

es mesura si cadascú sent que ha pogut 

expressar la seva opinió sobre cada situació.

fitxa

https://www.siguestu.cat/pujades/files/Nosaltres%20-%20UD02%20-%20P5.pdf


Àmbit Nosaltres

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA 

FORMAR PART DE 
L’EQUIP”

 P3: “UN MATEIX CAMÍ”

P4: “MANDALA COL·LECTIU”

P5: “EN EQUIP ANIREM MÉS LLUNY”

OBJECTIU 
Aprendre amb i a través de les altres persones, 

gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot 

establint relacions afectives positives amb actituds 

d’empatia i col·laboració i intentant resoldre 

conflictes de manera pacífica. 



Àmbit Nosaltres
UNITAT DIDÀCTICA 

“M’AGRADA 
FORMAR PART DE 

L’EQUIP”

 P3: “UN MATEIX CAMÍ” Activitat a l’exterior on entre totes anem 

traçant un camí. Cada tram de camí acaba 

amb un cercle on cada infant dibuixa algun 

símbol o alguna cosa que la representa.

Es tracen tants trams i cercles com infants hi 

ha a l’aula.

fitxa

https://www.siguestu.cat/pujades/files/Nosaltres%20-%20UD03%20-%20P3.pdf


Àmbit Nosaltres
UNITAT DIDÀCTICA 

“M’AGRADA 
FORMAR PART DE 

L’EQUIP”

P4: “MANDALA COL·LECTIU”

fitxa

Activitat on tot el grup s’ha de posar d’acord 

en com volen crear un mandala que els 

representi com a grup i fer-lo.

https://www.siguestu.cat/pujades/files/Nosaltres%20-%20UD03%20-%20P4.pdf


Àmbit Nosaltres UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA 

FORMAR PART DE 
L’EQUIP”

fitxa

P5: “EN EQUIP ANIREM MÉS LLUNY”
Activitat on la docent explica l’inici d’una 

història i entre tot el grup han de continuar-la.

https://www.siguestu.cat/pujades/files/Nosaltres%20-%20UD03%20-%20P5.pdf


Contes 

… en preparació



Àmbit  “Món”  

… en preparació



Pel curs 2022-2023

“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

    



CERCLE D'EMPATIA
NECESSITO – NO NECESSITO



Per Reflexionar:
• Com us heu sentit durant la dinàmica? Us ha 

sorprès alguna cosa? 
• Tothom necessita el mateix davant d'una mateixa 

emoció/situació?
• Què en podem treure d'aquesta dinàmica com 

entrenament de l'empatia?
• Com m'imagino aquesta dinàmica a l'aula? Què pot 

aportar al grup? Què em pot aportar com a docent?

I... SABRIES DIR QUINES ALTRES HABILITATS PER LA 
VIDA HEM POSAT EN JOC?
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EL VENT VE I S’ENDÚ



Per reflexionar:

• 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?

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



CERCLE EMOCIONAL 
M'AGRADA - NO M'AGRADA



Per Reflexionar:

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

- Quina emoció ha estat més present mentre es feia el 
cercle emocional? Quina emoció t'has permès sentir 
menys?

- Què has pogut observar de tu mateixa a l'escoltar i 
en compartir amb una altra persona?

- Em pot servir per fer un acompanyament de maneig 
d'emocions i sentiments a l'aula?



GRÀCIES I PERDÓ



Per Reflexionar:

- Quina emoció ha estat més present durant la 
dinàmica? Per què?

- Què t’ha sigut més fàcil, anar a dir gràcies/perdó o 
permetre que els altres t'ho diguin? 

- Què pot aportar poder dir gràcies i perdó en claustre 
o a l'aula? 

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


