GUIA PER AL

PROFESSORAT

PRESENTACIÓ
Les organitzacions referents en promoció de la salut a escala mundial estan d’acord que les anomenades habilitats per a la
vida (empatia, comunicació interpersonal, negociació i rebuig, col·laboració i treball en equip, advocació i defensa, presa
de decisions i solució de problemes, pensament crític, autoestima i control intern, maneig dels sentiments i les emocions i
maneig de la tensió i l’estrès) són clau en la capacitat de les persones per gestionar la seva vida i salut i per relacionar-se amb
l’entorn i influir-hi.
Diverses investigacions han posat en relleu una relació clara entre les habilitats per a la vida i els estils de vida de les persones
(reducció dels consums de tabac, alcohol i altres substàncies, conductes sexuals més segures, alimentació saludable...), especialment en els infants i adolescents. També s’ha demostrat que l’escola és un espai ideal per introduir aquests aprenentatges
d’una forma estructurada, especialment als centres que atenen infants en situació de vulnerabilitat social i econòmica, ja que
la manca de recursos i oportunitats dels progenitors comporta una situació de desigualtat que cal trencar.
En aquest sentit, s’ha posat de manifest que treballar les habilitats per a la vida a l’escola contribueix a una convivència més
harmònica entre els estudiants (en concret, als centres on es fa s’aconsegueix una reducció de les baralles i de l’assetjament
entre l’alumnat i una col·laboració i una disciplina més grans), millora la relació entre alumnes i docents, propicia un canvi en
l’estil educatiu, que passa a ser més participatiu i menys autoritari, i porta associat un millor rendiment acadèmic.
Conscients de tot això, des de Dipsalut —d’acord amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya— hem
endegat el programa «Sigues tu, eines i actius per a la salut», que a través del recurs pedagògic «Contes per conversar»
pretén facilitar l’aprenentatge de les deu habilitats bàsiques per a la vida als nens i les nenes de 1r i 2n de primària. Es fa de
forma coordinada amb altres agents del territori i donant eines als docents i a les famílies per avançar en aquesta direcció.
Amb la posada en marxa d’aquesta nova proposta, Dipsalut completa l’oferta del “Sigues tu”: eines i actius per a la salut a
tots els cursos de primària i de l’ESO.
Us demanem la vostra imprescindible implicació per tal de tirar endavant aquest treball de les habilitats per a la vida i,
d’aquesta manera, donar eines als nostres infants perquè tinguin un control més gran de la seva vida i la seva salut.
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APRENDRE
A VIURE

INTRODUCCIÓ
Aquesta guia és com la vostra brúixola: us orientarà sobre la manera d’avançar al llarg del camí. Conté deu propostes d’acció a l’aula i un paquet de reflexions per enfortir la competència psicosocial dels alumnes, associades en cada cas amb una
història de la col·lecció «Contes per conversar». Són històries breus, amb capacitat per implicar les nenes i els nens en la
construcció d’una bona convivència.
Cada conte és un recurs diferent que teniu a la vostra disposició. Per a cada conte trobareu, més endavant, una doble pàgina
que inclou una reflexió, una activitat per desenvolupar, el resum del conte, el dret amb el qual està relacionat i l’habilitat que
us convidem a promoure a partir de la història.
No hi ha un ordre recomanat per fer-lo servir, ja que vosaltres, que coneixeu el vostre grup, podreu determinar millor que
ningú l’ordre en què preferiu explorar-los al llarg dels dos anys del cicle inicial.
Els «Contes per conversar» us serviran per compartir-ne la lectura a l’aula, i també podeu posar-los ales i enviar-los de viatge
a casa dels infants. Cada viatge serà una oportunitat perquè les famílies se sumin a la construcció d’aquest saber.
Ens alegrem de formar part de la tasca col·lectiva d’aconseguir que els nostres nens i nenes siguin cada vegada més capaços
d’enfrontar-se positivament amb les vicissituds de la vida, de construir una existència socialment responsable i feliç.
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«SIGUES TU, EINES I ACTIUS PER A LA SALUT»
la seva salut. Aquest és el cas de «Sigues tu, eines i actius per a la salut»,
un programa dissenyat per entrenar les habilitats per a la vida d’infants i
adolescents que persegueix els objectius següents:

A Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, entenem la salut com un dret humà universal i fonamental. Treballem sobre
la base que la salut de les persones depèn de nombrosos factors que van
molt més enllà de la genètica o de l’atenció sanitària. Entre els que més la
determinen hi ha les condicions econòmiques, socials, culturals, ambientals... i també la capacitat dels individus i de les col·lectivitats d’utilitzar
els recursos que tenen a l’abast per generar salut i avançar cap a un estat
òptim de benestar.

• Desenvolupar les habilitats psicosocials d’infants i adolescents (comunicació interpersonal, presa de decisions, pensament crític, autoestima i
control intern...) perquè tinguin més control sobre la seva salut i perquè
afrontin d’una manera positiva els desafiaments de la vida quotidiana.
• Promoure la incorporació als centres educatius d’un treball transversal
d’educació per a la salut, a fi d’ajudar a millorar la qualitat de vida tant
de l’alumnat com del professorat.

Tenint en compte tot això, dissenyem i desenvolupem diversos programes
i accions, alguns dirigits a reduir les desigualtats socioeconòmiques i d’altres pensats per procurar unes condicions ambientals que no perjudiquin
la salut. A més, impulsem programes orientats a proporcionar eines (coneixements, habilitats i actituds) perquè les persones entenguin, gestionin
i donin sentit a la vida i perquè enforteixin així el control que tenen sobre

• Facilitar a les famílies espais de reflexió sobre la salut dels fills i estratègies per afrontar el procés de desenvolupament dels infants com a
persones.

LES HABILITATS PER A LA VIDA
Què són? Quines són?
Quan assistim a un concert de piano, ens sorprèn la suavitat i la destresa amb què l’intèrpret
passa els dits pel teclat, a vegades lliscant-hi per
sobre, i a vegades enfonsant-lo; sua, s’encongeix, estira els braços; sembla que sàpiga què
ha de fer en cada moment amb cadascuna de
les tecles per arrencar-ne els sons. Darrere els
pocs minuts que dura un concert hi ha hores i
hores de feina, assaigs plens d’encerts i errors,
pràctiques constants que van dotant la persona
de la destresa necessària per saber com s’interpreta la partitura que té al davant.
En l’art de la vida passa una cosa semblant. De
viure i de conviure se n’aprèn a poc a poc. I

podem fer-ho millor si ens entrenem diàriament
i a consciència a abordar positivament les situacions de la vida quotidiana. Aquest és, justament, l’objectiu de la proposta que posem a la
vostra disposició: aconseguir que els nens i les
nenes del cicle inicial d’educació primària amb
els quals treballeu enforteixin les seves capacitats per saber què han de fer amb tot allò que
els passa en el dia a dia, com ara un disgust,
perdre en una competició, escriure el millor
conte, experimentar un rebuig, tenir ganes de
picar, de plorar, de riure...
L’origen d’aquesta proposta educativa es remunta al 1993, moment en què l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) va proposar les habilitats per a la vida com una iniciativa interna-
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cional orientada a fer que les nenes, els nens,
els adolescents i els joves reforcin la seva competència psicosocial i estiguin més ben preparats per afrontar la vida i per gaudir-ne. L’any
2003, l’OMS, la UNICEF, la UNESCO, el Banc
Mundial i altres organismes van fer una revisió i
una classificació de les habilitats per a la vida. És
justament aquesta actualització la que inspira el
programa.
Un entrenament sovintejat en les deu habilitats
per a la vida, que en la segona part d’aquesta
guia es descriuen juntament amb cadascuna de
les activitats proposades, reforça la capacitat de
la persona i el grup de viure d’una manera sana
i feliç, cooperant i construint col·lectivament.

EMPATIA: 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 de tantes, no l’única ni la correcta.
COMUNICACIÓ INTERPERSONAL: Posar en pràctica la comunicació verbal i no verbal i l’escolta activa. Establir relacions basades en el respecte i el benestar mutus, que permetin l’autenticitat de les parts. Ser capaç de conservar relacions significatives, així com de transformar o posar fi a les que impedeixen
el creixement personal. Saber emetre i rebre crítiques, afrontar l’hostilitat per afavorir la resolució de conflictes.
NEGOCIACIÓ I REBUIG: Escoltar la pròpia veu per expressar amb claredat, i de la manera apropiada, el que se sent, es pensa o es necessita. Fer-ho en el
moment adequat, d’una forma assertiva: sense imposar, ignorar, manipular ni agredir ningú. Ser capaç d’argumentar una posició o una crítica encara que
contradigui el que diuen altres persones.
COL·LABORACIÓ I TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar i cooperar amb els altres d’una forma respectuosa i essent conscient de les capacitats d’un
mateix, tot confiant en les de l’altre. Compartir estratègies i assumir responsabilitats de lideratge per contribuir a l’assoliment d’un objectiu comú.
ADVOCACIÓ I DEFENSA: Ser capaç d’entusiasmar-se per una causa i de mantenir una actitud constructiva vers el conflicte. Actuar amb flexibilitat per crear
aliances amb altres persones i fer servir la capacitat d’influència i de persuasió per incidir en la millora del bé comú i generar canvi.

PRESA DE DECISIONS I SOLUCIÓ DE PROBLEMES: Avaluar diferents alternatives tenint en compte les necessitats, els criteris i les conseqüències de les decisions no només per a la pròpia vida, sinó també per a l’aliena. Pensar solucions alternatives als problemes de forma creativa. Capacitat d’anàlisi en funció
de les emocions, les actituds, els valors i la motivació, propis i dels altres. Decidir és assumir la responsabilitat de transformar les circumstàncies en què vivim.
PENSAMENT CRÍTIC: Ser capaç de desenvolupar un punt de vista personal, documentat i reflexionat per arribar a conclusions pròpies sobre la realitat personal i social. Ser capaç d’acceptar les múltiples mirades sobre un mateix i sobre l’entorn. Qüestionar-se i qüestionar per comprendre i enfortir la diversitat
de pensament. La persona crítica es pregunta, investiga i no accepta les coses d’una manera crèdula.

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.
MANEIG DELS SENTIMENTS I LES EMOCIONS: Aprendre a navegar pel món de les emocions i els sentiments per aconseguir una sintonia més gran amb
el món afectiu propi i amb el de les altres persones. Descobrir com reaccionem davant el plaer, l’alegria, la tristesa, la ira o la injustícia. Permetre que la raó
intervingui per identificar què ens impulsa i què ens paralitza.
MANEIG DE LA TENSIÓ I L’ESTRÈS: Identificar oportunament les fonts de tensió i estrès en la vida quotidiana, saber reconèixer-ne les diferents manifestacions i trobar eines per eliminar-les o contrarestar-les d’una manera saludable. És aprendre a donar el millor d’un mateix en cada moment, en comptes de
mantenir-se en un autojudici permanent. És saber aturar-se i relaxar-se a temps.

HABILITATS PERSONALS
I PER A LA COMUNICACIÓ

HABILITATS PER A LA PRESA DE
DECISIONS I EL PENSAMENT CRÍTIC
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HABILITATS PER AFRONTAR
SITUACIONS I EL MANEIG D’UN MATEIX

Les habilitats per a la vida a
l’escola, a la família i a la comunitat
S’aprèn a viure convivint: amb els amics al cine,
amb les amigues a la cafeteria, jugant, participant de la vida familiar, apuntant-se a grups
comunitaris... Cada espai vital de socialització
(escola, família, comunitat) ens ofereix unes
eleccions diàries diferents i en desordre, segons
el ritme dels esdeveniments.
Si des de l’escola l’infant rep un entrenament
conscient en les habilitats per a la vida (cosa
que esperem que passi a partir de l’ús d’aquesta guia i dels seus recursos), és important que
des de la família i la comunitat es faci un esforç
similar. Per aquest motiu, la col·lecció de contes
que posem al vostre abast també ha estat pensada perquè els nens i les nenes els comparteixin amb la seva família a casa, en paral·lel a la
tasca que feu vosaltres a l’aula.
Cada un dels deu contes, així doncs, inclou un
apèndix destinat a pares i mares. En aquest
apartat hi ha una reflexió i una proposta d’entrenament associades amb l’habilitat que es
pretén enfortir a partir de la història. D’aquesta
manera, els esforços que es facin des de tots
dos espais, la família i l’escola, convergiran i els
resultats es multiplicaran.
El nostre consell, per tant, és que quan comenci
el curs i les famílies passin per l’escola aprofiteu
l’avinentesa per compartir la proposta didàctica
amb ells: expliqueu-los què fareu a l’aula amb
els contes i demaneu-los que prestin atenció
als seus fills i filles quan arribin a casa amb els
«Sigues tu» a la mà.
El programa també preveu l’organització de
trobades amb les famílies per promoure la con-

tinuïtat del treball de les habilitats per a la vida
a casa.
El programa, d’altra banda, vol aconseguir un
bon arrelament al territori, i per assolir aquesta finalitat promou la coordinació amb altres
agents que hi operen, siguin públics o vinculats
a una iniciativa social.

Com s’insereixen en l’etapa
d’educació primària?
En els darrers anys, el treball d’educació per a
la salut des d ‘un enfocament d’habilitats per
a la vida en la primària s’ha desenvolupat els
cicle mig i superior de l’etapa. Aquest treball
s’ha concretat en la proposta didàctica «L’aventura de la vida», que s’articula al voltant de dos
eixos: les habilitats per a la vida i els hàbits saludables. Amb l’aplicació de «Contes per conversar», en sintonia amb el primer i que hi comparteix els personatges, es dona resposta a tots els
qui demanaven ampliar la tasca al conjunt de
l’etapa, en aquest cas fent un èmfasi especial
en les habilitats per a la vida, en el desenvolupament socioemocional de nens i nenes.
El model d’entrenament en habilitats per a la
vida entronca amb el currículum d’educació
primària definit en el decret 119/2015, de 23
de juny, concretament en l’assoliment d’alguns
dels objectius definits en l’article 3:
- Adquirir habilitats per mantenir i millorar el
clima de convivència i per prevenir i gestionar
de forma positiva els conflictes, tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit escolar i social.
- Aplicar, en contextos diversos, els diferents
coneixements adquirits i els recursos propis, a
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fi de resoldre de manera creativa problemes,
situacions personals i necessitats de la vida
quotidiana.
- Valorar la importància de la higiene i de la
salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física per afavorir el desenvolupament personal i
social.
- Desenvolupar les capacitats afectives en tots
els àmbits de la personalitat i en la manera
de relacionar-se amb els altres, i aquelles que
fomentin la igualtat de gènere, així com una
actitud contrària a la violència i als prejudicis
de qualsevol mena.
Metodològicament, posa a la persona- alumne
com a protagonista del seu aprenentatge i té
com a objectiu l’assoliment de les 8 competències bàsiques com a final d’etapa. La proposta
«Contes per conversar» s’arrenglera, específicament, en tres d’ellas:
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
- Competència social i ciutadana.
- Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

LA PEDAGOGIA DE LES HABILITATS PER A LA VIDA
Dos relats expressius
La Roser volia que el seu fill, de nou anys, aprengués les seves arts negociadores, però no trobava les paraules adequades per ensenyar-les-hi.
Un dia, així doncs, va dir a en Jordi: «Ves a la
botiga i pregunta quant val un quilo de taronges». El nen se n’hi va anar, ho va esbrinar i
va tornar amb el resultat: «Costen 2€, mama».
«Molt bé», va respondre la Roser, «torna a la
botiga i compra’n un». En Jordi va comptar els
diners, va veure que li havia donat 1,90€ i va
dir: «Falten 10 cèntims». I la seva mare li va
contestar: «Demana una rebaixa, fill, demana
una rebaixa».
Un dia, en Roberto, professor de primària, va
veure una caricatura de Frato en què als penjadors del passadís de l’escola es veien tot
d’abrics que en penjaven... amb els nens i les
nenes a dins. Li va agradar aquella caricatura
de Tonucci, que plasmava a la perfecció la idea
de l’escola que deixa la vida dels escolars fora
de l’aula. Aleshores es va proposar incloure-la
de mica en mica en la seva pràctica. Ho va fer
explicant històries, fent preguntes, proposant
jocs i exercicis i mirant de donar protagonisme
a cadascun dels infants i al grup classe en general. Per a ell, aquella era la matèria primera que
es necessitava per aprendre a viure i a conviure.

Una manera d’ensenyar i
d’aprendre
La Roser i en Roberto tenen en comú la manera
d’ensenyar: creen situacions perquè els nens i

les nenes aprenguin; no fan discursos; confien
en la pràctica com la gran mestra per aprendre a conviure; obren la conversa i promouen
la reflexió personal i col·lectiva. Tots dos, l’una
a casa i l’altre a l’escola, creen oportunitats
d’aprenentatge perquè són conscients de la capacitat que tenen els infants per resoldre situacions i extreure’n lliçons.
En aquesta guia proposem una pedagogia semblant. Cal que la persona docent faci el gruix de
la tasca abans de cada sessió, preparant-ho tot
perquè desenvolupar habilitats sigui possible. A
partir del moment que comenci la sessió, s’encarregarà d’animar la conversa i de donar la paraula de manera que hi hagi rotació, i assumirà
el rol d’un aprenent més de les habilitats per a
la vida i dels hàbits saludables.

Guanys bons i profitosos
Cadascuna de les sessions que es proposen pot
ser una celebració de la paraula, amb espai perquè tothom comparteixi les seves idees, escolti
les dels altres i les entrellaci totes. Aquest intercanvi actiu de maneres diferents de veure el món
farà que tothom guanyi. Primer, perquè cadascú haurà conegut altres maneres d’entendre i
de fer les coses. Segon, perquè tothom haurà
experimentat el plaer de comunicar, i de fer-ho
amb tota la gamma d’emocions i de possibilitats: rient, saltant, plorant (de vegades passa),
solidaritzant-se, qüestionant, abraçant, pintant,
cridant, guardant silenci... I tercer, perquè com
a grup tindrem l’oportunitat d’engendrar noves
visions i posicions a partir de l’intercanvi, com
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passa en la reproducció humana, en què només
unint cèl·lules diferents (un espermatozou i un
òvul) la vida ja té la guspira necessària per iniciar-se.
Ve’t aquí, doncs, el tipus de conversa que us proposem: una conversa fèrtil, que permeti el diàleg
de cada persona amb ella mateixa (en silenci, mirant cap a dins), que promogui l’intercanvi amb
els altres (escoltant, replicant, expressant) i que
encoratgi el diàleg amb els entorns en els quals
vivim (parlant dels costums, de les coses acceptades i qüestionades, de com està el món i com
podria estar...). Això va més enllà de fer una sessió plenària en què les persones aixequen la mà,
parlen i, al final, algú treu conclusions. Es tracta
d’una conversa intensa per ser conscients de com
podem tenir més bones relacions amb nosaltres
mateixos, amb els altres i amb el món en què
vivim. És una conversa en la qual la persona docent obté el millor resultat quan aconsegueix que
cada estudiant faci el seu propi aprenentatge, el
que necessita per afrontar els seus propis reptes.

Conversar i conviure
Un crit de reprensió té un efecte immediat en el
clima de les relacions dins un grup; passa el mateix amb un elogi sincer, una exigència desmesurada, un to burleta o una proposta cooperativa. Són només alguns exemples de la capacitat
de contagi emocional amb què les persones
creem climes emocionals als llocs en els quals
interactuem.
Les aules de les escoles tenen el seu propi clima,
i la persona docent té el poder de modificar-lo.
Quan es crea un clima en què cadascú pot fluir
tal com és, aprendre a escoltar i a expressar-se,
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apareix una temperatura emocional que fa que
el docent i els infants se sentin còmodes, que
entenguin els altres punts de vista, que aprenguin més i, en particular, que se solidaritzin
amb els companys d’aula.
Aquesta és una de les aspiracions del recurs didàctic que proposem aquí: contribuir a generar
un clima de convivència agradable en què l’assetjament entre iguals i altres formes de violència no trobin un hàbitat adequat. Si l’aula es
converteix en un espai en què el poder de la
paraula, l’escolta i l’expressió s’alternen a parts
iguals, en què la diversitat no representa un
problema o un motiu de mofa, sinó una font
de riquesa, els infants aprendran en la pràctica a relacionar-se d’una altra manera, d’igual
a igual. El grup i el docent sabran que poden
comptar els uns amb els altres i implicar-se activament en la solució de les possibles situacions
d’assetjament, perquè ara ja entenen que és
cosa de tots, i no només de qui agredeix i és
agredit.
Conversar, construir saber juntament amb altres
persones i comprendre són factors protectors
enfront de l’assetjament entre iguals i promotors d’una convivència sana, feliç i responsable.

CONTES, DRETS I HABILITATS PER A LA VIDA
Subjectes de dret
Dipsalut, com és natural, entén que la salut és
un dret humà fonamental, un enfocament que
està present en les seves polítiques i, per tant,
en programes com ara «Sigues tu». Arribats a
aquest punt, potser convé recordar que el 20
de novembre del 1989, després de deu anys
de consultes i negociacions entre funcionaris
dels governs, professionals, organitzacions de
suport a la infància i grups religiosos d’arreu del
món, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar el text de la Convenció internacional sobre els drets de l’infant, que va entrar
en vigor l’any següent.
La Convenció descriu els drets que tenen els infants en qualsevol lloc i estableix un seguit de
normes bàsiques per garantir-ne el benestar en
les diferents etapes del seu desenvolupament.
És el tractat internacional de drets que més suport ha tingut a tot el món. Només hi ha dos
països que encara no l’han ratificat.
A diferència d’anteriors declaracions, la Convenció internacional sobre els drets de l’infant
té caràcter obligatori per als estats, i en això
resideix precisament la seva transcendència. Els
governs, en efecte, s’obliguen a harmonitzar
les seves lleis, polítiques i pràctiques amb les
normes de la Convenció, a convertir aquestes
normes en una realitat per als infants, i a evitar
qualsevol mesura que pugui impedir el gaudi
d’aquests drets.
La Convenció reflecteix una nova perspectiva
de la infància. Els nens i les nenes ja no es consideren propietat dels pares ni beneficiaris d’una

obra de caritat, sinó individus i membres d’una
família i una comunitat amb uns drets i unes
responsabilitats.

Contes que il·lustren drets
Per facilitar a la comunitat educativa una millor
comprensió dels drets de la infància que recull
la Convenció, n’hem agrupat l’articulat en deu
temàtiques: igualtat; salut; benestar; educació;
protecció; participació; família; joc; identitat; i
la infància, primer. Cadascun d’aquests temes,
al seu torn, s’il·lustra amb un conte i s’enuncia
concisament, juntament amb l’activitat proposada, en la segona part d’aquesta guia.
Per què utilitzar contes? Quan algú explica un
conte, la imaginació de cada persona vola cap al
relat, el recrea amb els seus propis records, posa
cares conegudes als personatges, se n’apropia i
el comparteix. Ve’t aquí el poder pedagògic del
conte: que quan encisa aconsegueix que les persones construeixin un saber significatiu.
Els «Contes per conversar» narren fets quotidians
d’una colla de nens i nenes: la Iolanda, l’Hèctor,
en Sergi, la Marta, en Xavier i la seva mascota,
el gat Llampec. Els relats es desenvolupen en els
tres escenaris bàsics de socialització: la casa, el
carrer i l’escola. Són curts i senzills i permeten
captar ràpidament l’atenció del grup, perquè els
lectors s’identifiquen amb facilitat amb els personatges i hi comparteixen situacions i emocions.
En aquest cas, hem construït una trama de
lligams entre els contes, les habilitats per a la
vida i els drets de la infància, de manera que
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els records, les relacions i les converses del grup
s’acostin als aprenentatges que ens hem proposat. El resultat és la taula que presentem a
continuació.

CONTES, DRETS I
HABILITATS PER A LA VIDA

CONTE

DRET

HABILITAT

Una mà d’amics

Igualtat

Empatia

Al peu de la lletra

Salut

Comunicació interpersonal

Més val acompanyat

Benestar

Negociació i rebuig

Una família molt normal

Família

Col·laboració i treball en equip

Els lavabos espatllats

Participació

Advocació i defensa

Que diguin el que vulguin

Identitat

Presa de decisions i solució de problemes

Els automòbils engreixen

La infància, primer

Pensament crític

Corre, corre

Joc

Autoestima i control intern

Un pal amb un punt

Educació

Maneig dels sentiments i les emocions

Corre a explicar-ho

Protecció

Maneig de la tensió i l’estrès

RECURSOS DE SUPORT
Web

Formació

A www.siguestu.cat, el web en què Dipsalut allotja el programa, no només
hi trobareu informació relativa a les seves característiques (descripció, fonamentació, desenvolupament, etc.), sinó també un banc considerable de
recursos adreçats tant als docents com a les famílies. Els trobareu en diversos formats (àudio, vídeo, fitxa i enllaç), adequadament catalogats perquè
el cercador us hi faciliti un accés ràpid.

Per poder implementar idoneamente els diferents recursos didàctics, els
docents reben una formació inicial i també formació continuada, ofertes
gratuïtament per Dipsalut. També disposen en tot moment de l’ajuda de
l’equip tècnic d’aquest organisme. El pla de formació inclou:
• Formació inicial de dues hores al centre educatiu, per explicar la filosofia, la metodologia, els serveis i els materials inclosos en el programa.
• Formació continuada, per aprofundir en la filosofia i els continguts del
programa i per establir sinergies entre els docents participants. Està acreditada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
s’ofereix en dues modalitats: presencial i a distància.

Seguiment
Un professional de l’equip de «Sigues tu» estarà en contacte amb les escoles participants en tot moment per fer el seguiment del programa, ajudar a
adaptar-lo a la realitat de cada centre i oferir els recursos necessaris en cas
d’urgència (violències, fets traumàtics...).
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2

CONTE
A CONTE

UNA MÀ D’AMICS
Empatia
EM SENTS, ET SENTO; T’AJUDO, M’AJUDES
UNA
MÀmans?
D’A MICS
Sabeu per quin motiu i amb quina finalitat tenim
dues
Resulta que el cor,
un dia, desitjós d’escoltar els seus propis batecs però cansat de demanar ajuda a
les orelles (imagineu-vos com s’haurien d’estirar per fer-ho, pobretes), es va agitar
tant que, com per art de màgia, li van començar a créixer branques a una banda i
l’altra del cos. Eren els braços que naixien. El cor i les orelles estaven bocabadats,
i els batecs es feien cada vegada més forts. Els braços que acabaven de sortir es
van alarmar: havien d’intervenir ràpidament per impedir que es «descoratgés» i
estaven decidits a «fer mans i mànigues». I ve’t aquí que les mans, així que van
aparèixer, es van posar damunt del cor, van sentir
el seu batec i li van començar a
www.siguestu.cat
fer un massatge suau fins que el van calmar. Des d’aquell dia sabem que les mans
són les extensions del cor, la dreta per donar i l’esquerra per rebre (afecte o ajuda),
que entreguen i acullen i que simbolitzen l’empatia, perquè ens connecten amb
altres persones i ens ajuden a entendre la seva experiència de vida, i perquè deixen
obert el canal perquè altres persones ens comprenguin a nosaltres.

Tothom té dret a decidir qui pot tocar el seu cos i qui no. Per això, la Marta se sent molt
malament quan, a l’autobús, un home estrany li posa les mans al cul. Per sort, reacciona
fent dues coses molt importants: córrer per fugir, i explicar-ho per demanar ajuda.
«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.
«Una mà d’amics» ens ofereix l’oportunitat de conversar sobre el dret a la igualtat i
d’entrenar una de les deu habilitats: l’empatia.
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

Mostrem empatia quan, a més de donar, sabem rebre. Es tracta de donar-me un
cop de mà o de donar-lo jo a les altres persones quan viuen una situació commovedora, sigui d’alegria, de tristesa o de dificultat. El contrari de l’empatia és
no moure un dit quan un altre ésser viu necessita que l’escoltin, l’acompanyin i
l’ajudin.
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UNA
MÀ
D’A MICS

L’HABILITAT

PER PRACTICAR

EMPATIA
Abans de llegir el conte de la Iolanda, titulat Una mà d’amics (ja veureu per què
es diu així), demaneu al grup que formi una rotllana, però sense agafar-se encara
de les mans. Convideu els infants a mirar-se les mans. Després, demaneu-los si
saben per què en tenim dues, com es van inventar i per a què serveixen. Gaudiu
de les seves respostes (recordeu que totes són vàlides, que no n’hi ha cap de correcta o incorrecta). Després, convideu-los a posar la mà esquerra amb el palmell
cap amunt (per rebre) i la dreta, amb el palmell cap avall (per donar). Tot seguit,
demaneu-los que ajuntin les mans fent contacte amb el nen o la nena que tinguin
a cada banda. Per a això serveixen les mans: per fer contactes amb altres éssers
humans, sempre d’una manera suau i respectuosa. Quina temperatura i textura
tenen? Demaneu-los que tanquin els ulls perquè només hi puguin veure amb les
mans. La dreta explora com és la mà que l’aguanta i l’esquerra es deixa explorar.
Segur que hi haurà rialles: accepteu-les amb naturalitat. Deixeu que s’explorin un
parell de minuts i convideu-los a seure a terra per conversar sobre les coses que
han vist amb les mans i amb els dits. I per a què deuen servir els dits? D’aquesta
manera haureu creat l’ambient adequat per llegir-los, amb pausa i amb emoció,
el conte de la Iolanda.
En acabat, demaneu-los que pintin la seva pròpia cara a la polpa del dit que més
els agradi, i la cara de quatre amics o amigues al tou dels altres quatre dits de la
mateixa mà, igual que la Iolanda. Per completar l’activitat, organitzeu-los en parelles: cada membre de la parella ha de presentar a l’altre la seva mà d’amics. Destaqueu que quan ens donem un cop de mà mútuament enfortim els lligams amb
els nostres amics i amigues. Seria bo acabar la sessió amb una ronda d’abraçades
entre tot el grup.
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Connectar amb l’altra persona per escoltar i
compre ndre les seves necessitats, per donarli 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 de tantes, no l’única ni la
correcta.

EL DRET
IGUALTAT
Tots els nens i les nenes tenen els mateixos
drets, i si pateixen qualsevol discapacitat han
de rebre una atenció especial.

EL CONTE
En aquesta història, la Iolanda, una nena cega,
explica tot el que veu. Parla de com són els
seus amics i diu que s’assemblen ben poc entre
ells. Igual que els dits de la mà, són diferents
però, tot i així, estan força units.

AL PEU DE LA LLETRA
Comunicació interpersonal
APRENDRE A LLEGIR LES EMOCIONS,
I NO NOMÉS LES PARAULES
AL PEU DE LA LLETRA
L’amigdalitis d’en Xavier es complica perquè no ha pres puntualment i en la dosi
adequada l’antibiòtic que li ha receptat el metge. Després d’una segona visita, segueix les
seves instruccions al peu de la lletra. Ha posat en risc l’ordre a la seva classe, però ha
deixat fora de perill la seva salut i ha salvat la final del campionat.

«Digue’m com escrius, com parles, com pintes i com escoltes i et diré qui ets.»
Quina relació hi ha entre la nostra manera de ser i la de comunicar? La comunicació està molt relacionada amb el pensament, i no només amb el racional, sinó
especialment amb l’emocional. Qualsevol expressió humana comunica. Aprendre
a llegir-me a mi mateix i a llegir les altres persones, més enllà de les paraules que
pronuncien, és un art que facilita la convivència humana perquè permet entendre els missatges del món emocional: por, enuig, confiança, alegria, tristesa, ira,
dubte, indiferència, etc. Què comuniquen leswww.siguestu.cat
ordres, els consells que no s’han
demanat, els romanços, els discursos i les instruccions? I els nens i les nenes, com
llegeixen les seves mares i pares, els germans, els avis, els docents i les altres persones adultes que els envolten? I viceversa? Més que paraules, la comunicació és una
forma de relacionar-nos els uns amb els altres, i flueix amb més intensitat quan es
planteja d’igual a igual.

«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.
«Al peu de la lletra» ens ofereix l’oportunitat de conversar sobre el dret a la salut i
d’entrenar una de les deu habilitats: la comunicació interpersonal.
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

18

AL PEU
DE LA
LLETRA

L’HABILITAT

PER PRACTICAR

COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
De totes les paraules que sent cada dia al pare, a la mare i als docents, quina és la
que més li agrada? I la que menys? Per què? Quina conversa més interessant que
es courà amb els nens i les nenes del grup!
Quan us sembli oportú, doneu-los paper i llapis de colors perquè passin a la segona part de la sessió: han de pintar les paraules que més els agraden i les que menys
sortint de la boca de cadascuna de les persones en qüestió. Després, organitzeu
grups de quatre nens i nenes i proposeu-los que s’intercanviïn els dibuixos. Cada
infant rep el dibuix d’una altra persona i l’ensenya al conjunt del grup mentre
hi afegeix verbalment una paraula que ha de comunicar l’emoció present en la
imatge: alegria, tristesa, ira, por, etc. Els altres han de dir si hi estan o no d’acord.
Tot seguit, convideu-los a escoltar el conte d’en Xavier, titulat Al peu de la lletra.
Converseu sobre les paraules clau de la història i l’emoció que els transmeten:
malaltia (amigdalitis), metge, medicament, recepta, puntualitat, desordre. Aquesta exploració es pot fer convidant-los a dir, en veu alta i després que vosaltres
hàgiu pronunciat aquestes paraules clau, aquells altres mots que els vinguin al cap
en sentir-les. La sessió s’acabarà quan torneu a obrir la conversa, en aquest cas
per compartir com s’han sentit quan han hagut d’anar a cal metge o quan han
estat malalts. Exploreu quines són les paraules que més senten dir als adults en
moments com aquests i quina emoció s’hi llegeix.

Posar en pràctica la comunicació verbal i no
verbal i l’escolta activa. Establir relacions
basades en el respecte i el benestar mutus, que
permetin l’autenticitat de les parts. Ser capaç
de conservar relacions significatives, així com
de transformar o posar fi a les que impedeixen
el creixement personal. Saber emetre i rebre
crítiques, afrontar l’hostilitat per afavorir la
resolució de conflictes.

EL DRET
SALUD
Els nens i les nenes tenen dret que se’ls
proporcionin les cures adequades per prevenir
les malalties i a rebre atenció mèdica sempre
que la necessitin.

EL CONTE
L’amigdalitis d’en Xavier es complica perquè
no ha pres puntualment i en la dosi adequada
l’antibiòtic que li ha receptat el metge.
Després d’una segona visita, segueix les seves
instruccions al peu de la lletra. Ha posat en
risc l’ordre a la seva classe, però ha deixat fora
de perill la seva salut i ha salvat la final del
campionat.
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MÉS VAL ACOMPANYAT
Negociació i rebuig
QUE LA MEVA VEU I LA TEVA SE SENTIN
VAL
El cervell humà s’assembla a un gran mescladorMÉS
de so.
TéACOMPANYAT
un munt de canals a través dels quals rep informació que organitza i que li serveix per prendre decisions.
En el món socioemocional passa una cosa semblant. A cada moment rebem veus
que ens diuen què hem de fer: «fes servir aquesta marca de roba», «escolta’t a
tu mateix», «porta’t com una senyora», «fes igual que els altres», «és això el que
vols?»...

En Josep és un nen que es queda sol i tancat a casa amb pany i clau sempre que la seva
mare marxa a treballar. Acaben d’arribar al veïnat i la seva mare pensa que així estarà
més segur. Per sort, en Josep veu passar la Iolanda des de la finestra i es presenta. A partir
d’aleshores, la seva vida sí que es torna més segura.
«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.
Més val acompanyat ens ofereix l’oportunitat de conversar sobre el dret al benestar i
d’entrenar una de les deu habilitats: la negociació i rebuig.
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

Totes les veus que arriben al mesclador són valuoses. N’hi ha una que surt de dins
de la persona i que ens ajuda a contestar preguntes del tipus «què em fa feliç?»,
www.siguestu.cat
«què en vull fer, de la meva vida?» o «què he de
dir i què he de callar?». Aquesta
mateixa veu ens empeny a demanar ajuda quan ens fa falta, perquè és la portaveu
d’allò que cadascú sent, pensa i necessita. Per un altre canal ens arriben totes les
veus procedents de les persones amb les quals ens relacionem, dels costums i dels
contextos en els quals ens movem. Aquestes veus també són valuoses, ja que ens
ajuden a entendre el món i la manera de ser i de comportar-se d’altres persones.
Valorant les diverses veus que sentim podem saber què i com hem de negociar,
quins arguments hem de fer servir davant d’una actitud diferent de la nostra,
quan ens cal demanar ajuda i què hem de rebutjar. El desafiament consisteix a fer
la mescla adequada, de manera que se senti tant la meva veu com la de les altres
persones, sabent que les mescles que promouen la conciliació expressen sense
imposar, escolten i argumenten.
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MÉS VAL
ACOMPANYAT

L’HABILITAT

PER PRACTICAR

NEGOCIACIÓ I REBUIG
Llegiu el conte protagonitzat per en Josep, Més val acompanyat. En acabat, investigueu amb el grup què els sembla la història, i què hauria passat si la Iolanda i els
seus amics no haguessin decidit anar a veure la mare d’en Josep per negociar amb
ella algunes maneres d’acompanyar-lo. Recolliu uns quants dels relats possibles.
Després, convideu els nens i les nenes a recordar com van aconseguir que la mare
d’en Josep acceptés la proposta d’acompanyar el seu fill.
Recordeu amb el grup la trucada final que en Josep fa al pare de la Iolanda. Què
hauria passat si no hagués demanat ajuda? Han demanat mai ajuda a algú? I alguna vegada no l’han demanat encara que tenien la sensació que en necessitaven?
Imagineu quina pot ser la raó que les persones tinguem dues orelles i una sola
boca. Només així (escoltant i expressant) es pot negociar, estar d’acord, rebutjar,
argumentar, demanar ajuda.
Podeu tancar la sessió dividint el grup en dos per fer un cànon amb l’estrofa
següent:
«En aquest dia tan bonic,
tinc tanta alegria
que cantaré una melodia.»
Comença només el grup A; el B, mentrestant, es prepara per començar a cantar
des de la primera línia just quan l’A ataqui la segona. Així han de continuar fins
que cada grup hagi repetit l’estrofa tota sencera com a mínim tres cops. L’objectiu
és que cadascú es concentri en la seva pròpia veu per no acabar cantant la lletra
que canten les persones de l’altre equip, però sense deixar d’apreciar la bellesa del
joc de les diferents veus.
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Escoltar la pròpia veu per expressar amb
claredat, i de la manera apropiada, el que
se sent, es pensa o es necessita. Fer-ho en el
moment adequat, d’una forma assertiva: sense
imposar, ignorar, manipular ni agredir ningú.
Ser capaç d’argumentar una postura o una
crítica encara que contradigui el que diuen
altres persones.

EL DRET
BENESTAR
Els nens i les nenes tenen dret que els
seus pares disposin de Seguretat Social
i dels recursos necessaris perquè puguin
desenvolupar-se i viure dignament.

EL CONTE
En Josep és un nen que es queda sol i tancat a
casa amb pany i clau sempre que la seva mare
marxa a treballar. Acaben d’arribar al veïnat i
la seva mare pensa que així estarà més segur.
Per sort, en Josep veu passar la Iolanda des de
la finestra i es presenta. A partir d’aleshores, la
seva vida sí que es torna més segura.

CORRE A EXPLICAR-HO
Maneig de la tensió i l’estrès
L’ESTRÈS POSITIU ENS PERMET FUGIR DEL PERILL
A EXPLICAR-HO
Les persones tenim un cos que en moments deCORRE
perill treu
forces d’allà on aparentment no n’hi ha per fer coses que en condicions normals no seríem capaços de
fer. És un fenomen comparable a la reacció de la zebra quan percep que un lleó
la persegueix per devorar-la: aleshores és capaç de córrer a tanta velocitat que
en molts casos aconsegueix salvar-se. La tensió és a fora i per a ella es diu lleó, i
l’estrès el té a dins i és la força que li permet córrer per fugir. En aquest cas parlem
d’estrès positiu. L’estrès es torna negatiu quan la tensió és permanent, quan correm contínuament sense trobar una solució.

Tothom té dret a decidir qui pot tocar el seu cos i qui no. Per això, la Marta se sent molt
malament quan, a l’autobús, un home estrany li posa les mans al cul. Per sort, reacciona
fent dues coses molt importants: córrer per fugir, i explicar-ho per demanar ajuda.
«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 a explicar-ho» ens ofereix l’oportunitat de conversar sobre el dret a la protecció i
d’entrenar una de les deu habilitats: el maneig de la tensio i l’estrès.
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
Les nostres tensions ja no són lleons, sinó excessos
de compromisos, tasques o desafiaments; són relacions que, a vegades, resulten igual d’amenaçadores, o més,
que una fera que ens persegueix: la inseguretat als carrers, el trànsit, la malaltia,
la conducció temerària, l’atur o la violència domèstica, tant la masclista com la
infantil. Aquest estrès es va acumulant als músculs del coll, l’esquena o el cap i en
certs òrgans fins que emmalaltim. I no és un problema exclusiu de les persones
adultes. Els nens i les nenes també pateixen estrès negatiu. Aprendre a identificar
què els produeix tensió i la manera de gestionar-ho és encara ara una assignatura
pendent.
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CORRE A
EXPLICAR-HO

L’HABILITAT

PER PRACTICAR

MANEIG DE LA TENSIÓ I L’ESTRÈS
Abans de llegir el conte Corre a explicar-ho, convideu el grup a picar de mans
quan, durant la lectura, percebin que la Marta, la protagonista de la història, està
en perill. Segons la intensitat del perill han de picar una o dues vegades, amb
més o menys força. Pareu de llegir cada vegada que sentiu que piquen de mans,
i investigueu el perquè del perill que han observat. Un cop acabada la lectura,
demaneu al grup que, entre tots, reconstrueixin la història, per estar segurs que
entenen la situació viscuda per la Marta. És fonamental que entenguin i memoritzin les dues frases incloses en la part final de la història, per posar-les en pràctica
sempre que calgui:

Identificar oportunament les fonts de
tensió i estrès en la vida quotidiana, saber
reconèixer-ne les diferents manifestacions i
trobar eines per eliminar-les o contrarestarles d’una manera saludable. És aprendre a
donar el millor d’un mateix en cada moment,
en comptes de mantenir-se en un autojudici
permanent. És saber aturar-se i relaxar-se a
temps.

• Ningú, ni tan sols els meus familiars i amics, no té dret a tocar el meu cos en
contra de la meva voluntat.

EL DRET

• Córrer per fugir i explicar-ho per demanar ajuda.

PROTECCIÓ

En un altre moment, porteu el grup a un parc concorregut que es trobi a prop de
l’escola i organitzeu un simulacre. S’han d’imaginar que algú els ha tocat el cos, i
quan soni el xiulet han de sortir corrents per fugir i demanar auxili. Abans de començar, situeu una sortida i una meta; a la meta, col·loqueu-hi una persona adulta
voluntària (un veí, un amic, etc.), desconeguda per als infants, a la qual hauran de
demanar ajuda. L’entrenament clau consisteix en allò que el nen o la nena pugui
dir per demanar auxili. Només cal que ho facin cinc infants (un cada vegada); la
resta del grup ha d’observar i escoltar l’experiència viscuda pels seus companys o
companyes. En acabat, tanqueu la sessió formant una rotllana en la qual tots han
de posar una mà damunt de l’altra i fer el pacte de memoritzar i posar en pràctica
aquestes dues accions: córrer per fugir i explicar-ho per demanar ajuda.

Els nens i les nenes tenen dret a la intimitat,
a no permetre que ningú els faci mal ni
físicament ni en els seus sentiments, a no
treballar i a no ser reclutats ni explotats.
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EL CONTE
Tothom té dret a decidir qui pot tocar el seu
cos i qui no. Per això, la Marta se sent molt
malament quan, a l’autobús, un home estrany
li posa les mans al cul. Per sort, reacciona fent
dues coses molt importants: córrer per fugir, i
explicar-ho per demanar ajuda.
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