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PRESENTACIÓ
La proposta Descobrint neix amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats pedagògiques i didàctiques sobre com promoure la salut dels infants de 3 a 6 anys en els centres
educatius que implementen el programa «Sigues tu: eines i actius per a la salut».
Aquest programa es va iniciar el curs 2014-2015 per facilitar espais i condicions per a l’apoderament tant individual com comunitari, i està basat en l’evidència que les competències
psicosocials de les persones són un factor clau per tenir un control més gran sobre la seva
salut i sobre la seva vida.
Després d’aquests anys d’implementació i seguint les recomanacions internacionals (OMS,
2017; Consell d’Europa, 2011) sobre la necessitat d’incidir en les edats més primerenques
per assolir millors resultats en salut i benestar de les generacions futures, enguany s’inicia
una prova pilot amb actuacions adaptades a les necessitats dels infants en la segona etapa
de l’educació infantil.
Se sap que l’entrenament de les habilitats per a la vida d’infants i adolescents reforça l’autoestima, millora el rendiment acadèmic, promou els comportaments saludables i facilita una
bona integració social. Potenciar aquestes habilitats, doncs, incideix de manera positiva en el
desenvolupament personal i en la gestió de les situacions del dia a dia, les quals, a la vegada,
suposen estímuls i reptes tant per als infants i joves com per a la comunitat educativa que
els acompanya. També està demostrat que l’adquisició d’aquestes competències redueix
l’assetjament escolar, retarda l’inici del consum de tabac, alcohol i altres drogues, i ajuda a
controlar la ira i els comportaments violents.
En el context escolar ja es fan accions relacionades amb el treball de les habilitats per a
la vida a l’espai de tutoria, a les àrees d’educació en valors o de coneixement del medi (a
primària) i a l’àrea de cultura i valors ètics (a secundària). Per això no volem que el «Sigues tu»
representi «una càrrega més de feina», sinó que us proposem un eix de treball pautat i planificat, per treballar la salut d’una manera integral, amb l’ajuda de material específic i l’orientació
i el suport d’un equip especialitzat.
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Aquest plantejament es fonamenta en una visió positiva i holística de la salut que té en
compte els determinants socials de la salut i els Objectius de Desenvolupament Sostenible
de l’OMS, que està basada en les habilitats per a la vida, els eixos del Pla salut, escola i comunitat (PSEC) de la Generalitat de Catalunya i el currículum d’educació infantil (P3, P4 i P5).
Es tracta d’un document viu, que s’anirà adaptant a les necessitats i els suggeriments dels
equips de mestres i de les famílies, i d’acord amb les noves evidències disponibles, per tal
d’esdevenir una eina útil i actualitzada que permeti treballar la salut de manera eficaç, inclusiva, creativa i participativa.
Esperem que aquesta proposta us ajudi a acompanyar els infants en el seu procés de descoberta del jo, del nosaltres i del món.
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1. EN QUÈ ENS BASEM
1.1 LA SALUT ÉS UN DRET
L’Organització Mundial de la Salut (OMS, 1948) defineix la salut com un estat complet de
benestar físic, mental i social, i no només l’absència de malaltia. D’aquesta manera, la salut
no es considera un estat abstracte sinó un recurs que permet dur a terme una vida plena individualment i socialment. És a dir, proposa una visió positiva que confia en la capacitat de les
persones i de les comunitats per generar salut i assolir el màxim grau de benestar possible.
Seguint aquest enfocament, des del «Sigues tu» estem d’acord amb la definició que es va
proposar al X Congrés de Medicina i Biologia (1978), que descriu la salut com una manera
de viure autònoma, solidària i joiosa.
També cal tenir en compte que la salut és un dret humà fonamental, de manera que les
polítiques i els programes han d’oferir estratègies i solucions que permetin afrontar i corregir
les desigualtats, les pràctiques discriminatòries i les relacions de poder injustes. En aquest
sentit, la Carta d’Ottawa (OMS, 1986) destaca que els prerequisits per a la salut han de ser
la pau, l’educació de qualitat, uns recursos econòmics i alimentaris adequats, l’habitatge
digne, un ecosistema estable, justícia social i equitat. Així doncs, es posa en relleu l’estreta
relació entre les condicions socials i econòmiques, l’entorn físic, els estils de vida individuals
i la salut.
De la mateixa manera, la Convenció sobre els Drets de la Infància (1989) defensa l’interès
superior de l’infant. És d’obligat compliment pels països que l’han signat i, entre d’altres,
reconeix a la infància el dret de ser escoltada i protegida i de tenir llibertat per expressar les
seves opinions. En aquest sentit, es posa de manifest la protecció i la promoció de la salut
dels infants des d’un punt de vista holístic, de manera que els estats n’han de garantir el desenvolupament físic i mental, però també l’espiritual, moral i social.
Seguint aquest paradigma, el «Sigues tu» reconeix el paper actiu dels infants com a subjectes de ple dret, ciutadans, persones creatives i amb capacitat de participació social.
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1.2 PUNT DE VISTA SALUTOGÈNIC
Fa gairebé quaranta anys, el metge i sociòleg Aaron Antonovsky va plantejar la teoria salutogènica, un enfocament nou fins aleshores. Antonovsky va dur a terme un estudi amb
dones jueves que havien sobreviscut a l’holocaust. Va observar que la majoria tenien molt
mala salut, però que hi havia un petit grup que, tot i haver patit el mateix sofriment, gaudien
d’una elevada qualitat de vida. Es va preguntar per què i va descobrir que aquestes dones
tenien molt elevat el que ell va anomenar sentit de coherència (SOC), que va relacionar amb
tres factors: la capacitat d’entendre el món, la destresa per aprofitar els recursos que tenim
a l’abast i, el més important, la confiança que la vida té un sentit.
A partir d’aquell moment, s’han anat desenvolupant diverses teories que pretenen explicar
què crea salut i com podem millorar la nostra qualitat de vida centrant-nos en les capacitats
de les persones i les societats. És a dir, una visió positiva de la salut que té com a objectiu
generar més salut.
L’any 2007 es va crear un grup de treball internacional constituït per les persones expertes
més destacades en promoció de la salut, amb l’objectiu d’estudiar, arreu del món, la relació
entre el sentit de coherència i la salut. Els resultats estan sent encoratjadors. Destaquen que
un SOC fort està associat, en general, amb un estil de vida saludable, com per exemple fer
activitat física, tenir una bona alimentació, no fumar i, en general, tenir consums més respectuosos amb la pròpia salut i la de les altres persones. Pel que fa al camp educatiu, s’ha
comprovat l’associació entre un SOC elevat i l’èxit acadèmic i l’habilitat de resoldre conflictes
a l’aula de manera constructiva.
El context escolar és ideal per treballar de forma estructurada aquest concepte de salut
integral i positiu, per tal que infants i joves aprenguin a afrontar l’estrès i millorin la seva
qualitat de vida. Per aquest motiu, el «Sigues tu» incorpora la visió salutogènica en els diferents materials i serveis que ofereix, amb l’objectiu de posar a
l’abast dels centres educatius recursos pedagògics que ajudin
l’alumnat a entendre i gestionar millor el seu món intern i extern
i afavorir, així, que desenvolupin el sentit de la seva vida.
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1.3 LES CAUSES DE MALA SALUT SÓN SOBRETOT SOCIALS
S’estima que el 80 % dels factors que afecten la salut són fora del sistema sanitari. Concretament, segons el model de la Universitat de Wisconsin (County Health Rankings Model, 2014),
deixant a banda la genètica, en l’assoliment de la qualitat de vida es calcula que els factors
socials i econòmics tenen un pes del 40 %, els estils de vida, del 30 %, el sistema de salut,
del 20 %, i l’entorn físic, del 10 %.
Està demostrat que els factors socials i econòmics expliquen la major part de les diferències en salut que són innecessàries, injustes i evitables (Whitehall, 1991). Es parla de gradient
social en salut, que vol dir que, quan pitjor és la posició social de la persona, pitjor salut té i
menys esperança de vida.
L’evidència en el camp de la salut ens demostra que, si ens centrem només en aquells sectors més desafavorits, no podrem revertir la situació. Per reduir aquesta desigualtat en salut
injusta, les accions han de ser universals, però amb una escala i una intensitat proporcionals
al nivell de desavantatge, la qual cosa s’anomena universalisme proporcional (Marmot,
2010).
La Comissió de Determinants Socials de l’OMS (2008) defensa que cal focalitzar l’acció a
proporcionar el millor a cada infant ja en l’inici de la vida, que s’ha de capacitar els infants i
joves per tal que puguin incrementar el control sobre les seves vides i que s’han de desenvolupar comunitats saludables i sostenibles. Per tal de dur a terme aquesta estratègia, hem
de posar el focus en els primers anys de vida com a període crucial per prevenir malalties i
promoure el desenvolupament social, emocional i cognitiu (OMS, 2017).
Els centres educatius no són espais neutres i aïllats d’aquests factors, sinó que les desigualtats socials es reprodueixen en el si de les escoles i afecten l’alumnat. Els infants i joves
passen gran part del temps a l’escola i, per tant, aplicar estratègies de promoció de la salut
és una oportunitat per crear ambients escolars positius, protectors i saludables i reduir desigualtats socials (Langford et al. 2014).
Així doncs, la proposta Descobrint per a educació infantil, en el marc del programa «Sigues
tu», respon a aquesta realitat i promou un treball des dels primers anys de vida orientat a
reduir aquestes desigualtats en salut.
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1.4 LA TRANSFORMACIÓ CAP A UN DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
Existeix una relació directa entre la salut del planeta i la de les persones. S’ha demostrat,
per exemple, que la salut dels infants es veurà profundament afectada pel canvi climàtic si
no es prenen mesures contundents i de manera immediata. Un estudi recent (The Lancet,
2019) assenyala quatre principals afectacions: malnutrició per l’augment de la temperatura,
més malalties relacionades amb la contaminació, augment de les infeccions i més fenòmens
meteorològics extrems. Per aquest motiu, s’ha declarat oficialment la situació d’emergència
climàtica a escala global i en el nostre país.
Així doncs, aquests reptes actuals de la humanitat han posat de manifest la necessitat de
disposar d’un marc internacional consensuat, que tingui en compte la complexitat i la globalitat en relació amb el desenvolupament econòmic, la inclusió social i la sostenibilitat ambiental. En aquest sentit, l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible respon a cinc
grans àrees clau conegudes com les 5P (persones, planeta, prosperitat, pau i partenariat) i
conté els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS, 2016).
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Aquests objectius tenen sentit en la mesura que cada territori els assumeixi com a propis, els
implementi en els seus diferents àmbits d’actuació i contribueixi de forma efectiva a canviar
el rumb cap un ús sostenible dels recursos i unes societats pacífiques i inclusives.
D’aquesta manera, la proposta Descobrint que teniu a les mans està alineada amb els plantejaments de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible (UNESCO, 2020), que té
l’objectiu d’apoderar les persones per tal que canviïn la seva manera de pensar i de fer, per
anar cap a un futur sostenible per a tota la humanitat. Aquesta proposta pedagògica, a més
d’incloure temes concrets com ara el canvi climàtic, la diversitat cultural i de gènere o les
desigualtats socials, permet treballar els coneixements, les habilitats i els valors en relació
amb el jo, el nosaltres i el món, necessaris per contribuir a crear un món més just i sostenible.
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2. LA PROMOCIÓ DE LA SALUT A L’ESCOLA
2.1 ESCOLES PROMOTORES DE LA SALUT A EUROPA
«Salut per tothom l’any 2000» va ser el lema de la primera conferència mundial sobre Promoció de la Salut (Ottawa, 1986), en la qual es va establir un nou enfocament en salut pública,
que pogués donar resposta a les demandes i necessitats del nou mil·lenni. A partir d’aquell
moment, es comença a concebre la promoció de la salut com un procés que permet a les
persones tenir més control sobre la seva pròpia salut i la del seu entorn. D’aquesta manera, es transcendeix la competència exclusiva en matèria de salut del sector sanitari i es
comença a parlar de salut en totes les polítiques.
Partint d’aquestes directrius, a finals dels anys vuitanta va néixer a Europa l’estratègia Escoles Promotores de la Salut, dirigida a millorar la salut i el benestar de tota la comunitat
educativa a través de les polítiques escolars, l’entorn físic i social, el currículum, i els vincles
familiars i comunitaris.
En aquest sentit, l’OMS va proclamar (Declaració de París, 2016) que cada centre educatiu
havia de ser un entorn promotor de la salut i el benestar de tota la comunitat educativa, en
especial per a infants i adolescents. Per fer-ho efectiu i expandir-ho arreu d’Europa, es va
crear la xarxa Schools for Health in Europe (SHE), que té l’objectiu d’acostar els sectors de
la salut i l’educació, per treballar plegats de manera més eficient i respectant les característiques de cada territori. La xarxa SHE utilitza l’enfocament de l’escola promotora de la salut
basat en l’evidència, un concepte positiu i ampli de salut i benestar i reconeix la Convenció
de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant.
El programa «Sigues tu», a través de la proposta Descobrint, està alineada amb els valors de
la xarxa SHE d’equitat, sostenibilitat, inclusió, apoderament i democràcia.
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2.2 I A CATALUNYA?
Tot i que no hi ha un consens clar sobre quines són les temàtiques de salut prioritàries que
cal desenvolupar a l’escola, la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla salut, escola i
comunitat (PSEC, 2010), prioritza quatre grans blocs de continguts (benestar emocional,
hàbits saludables, afectivitat i socialització, i seguretat i riscos), que en l’àmbit educatiu es
concreten a través del currículum escolar. Així doncs, a més de les habilitats per a la vida,
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS, 2016) i del marc de les escoles
promotores de la salut, la proposta Descobrint té en compte l’aplicació dels continguts de
salut per a educació infantil segons aquests quatre eixos temàtics:
• Benestar emocional: Iniciació en la identificació de les emocions pròpies. Expressió
de desitjos, sentiments i emocions. Identificació de les emocions bàsiques.
• Hàbits saludables: Exploració i reconeixement del propi cos. Autonomia progressiva
en la pròpia cura: higiene, descans i alimentació.
• Afectivitat i socialització: Ús de la comunicació assertiva en la resolució de conflictes. Pertinença al grup mitjançant l’establiment de relacions afectives positives mútues.
Acostament afectiu a les emocions de les altres persones. Tenint en compte els impactes de la socialització de gènere en aquesta etapa de la vida.
• Seguretat i riscos: Hàbits d’autonomia i rutines referits a la seguretat. Participació en
la cura i el manteniment dels objectes i els espais col·lectius. Ús d’objectes i vivència de
sensacions i moviments per imaginar, gaudir, informar-se, divertir-se i estar bé.
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2.3 COM ADAPTAR-HO AL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ
INFANTIL?
L’escola és un bon context per promoure l’aprenentatge d’aquests continguts en salut, i
les recomanacions nacionals i internacionals argumenten que és fonamental fer-ho des de la
primera infància. Tanmateix, no es pot fer de qualsevol manera, sinó que l’educació per a la
salut a l’escola ha d’estar planificada i seqüenciada al currículum i presentada per facilitadors
entrenats que promoguin el coneixement sobre salut, les habilitats i les actituds positives
envers la salut i el benestar (OMS, 2003).
En aquest sentit, els objectius d’aquesta etapa educativa van molt més enllà d’adquirir coneixements i impliquen sobretot reptes cognitius, facilitar les relacions humanes i reforçar la
pròpia confiança i autoestima. De la mateixa manera, l’aula ha de ser un espai de benestar en
què l’infant se senti segur, atès, acceptat i apreciat (Gencat, 2016). Així doncs, l’educació per
a la salut es pot emplaçar en molts àmbits del currículum: en l’àmbit social i de la salut, en
assignatures com ara ciències, o amb programes extracurriculars. Per tant, l’ideal seria que
un ampli ventall de personal docent de molts àmbits i assignatures diferents estigui involucrat
en l’educació basada en habilitats per tal de reforçar l’aprenentatge en tot l’entorn escolar.
Concretament, pel que fa al currículum d’infantil, les habilitats per a la vida i els continguts
de salut es podrien relacionar amb les tres àrees de coneixement: descoberta d’un mateix
i dels altres, descoberta de l’entorn, i comunicació i llenguatges.
Per aquests motius, la proposta Descobrir és flexible i s’ha dissenyat en sintonia amb els
eixos, les àrees, els objectius, els continguts i les habilitats del currículum d’educació infantil.
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3. LES HABILITATS PER A LA VIDA
L’educació per a la salut s’ha centrat, tradicionalment, en l’adquisició de coneixements i ha
abordat àrees temàtiques com ara la salut emocional i mental, la nutrició, el consum d’alcohol, de tabac i d’altres drogues, la salut sexual i reproductiva, etc. Tanmateix, no sempre
ho ha fet sota els principis dels drets humans i la igualtat entre homes i dones i a través del
desenvolupament de les capacitats psicosocials necessàries per prendre bones decisions
en salut.
En la nostra societat actual, complexa i diversa, sabem que la informació és molt important,
però no suficient per promoure un estil de vida saludable i respectuós amb les altres persones i amb l’entorn. En aquest sentit, l’educació en valors i les habilitats psicosocials i interpersonals com l’empatia, la comunicació interpersonal, el pensament crític o la gestió de les
emocions, entre d’altres, són fonamentals per tenir un control més gran sobre les decisions i
les accions que afecten la salut i la qualitat de vida pròpies i de la comunitat.

3.1 QUÈ SÓN LES HABILITATS PER A LA VIDA?
Està àmpliament demostrat que educació i salut són inseparables (OMS, 2003). Tant d’una
banda com de l’altra, ja que, per exemple, sense una bona salut és difícil tenir un bon rendiment acadèmic i a l’inrevés: els infants amb millor rendiment acadèmic tenen millor salut i
més oportunitats a la vida.
És clau oferir espais als infants i joves per desenvolupar les seves habilitats per a la vida, que
són aquelles competències necessàries per assolir un comportament adaptatiu que els permeti afrontar efectivament les demandes i els desafiaments de la vida diària (OMS, 2003). En
concret són un conjunt de competències psicosocials i habilitats interpersonals que ajuden a les persones a prendre decisions informades, resoldre problemes, pensar críticament i
creativament, comunicar-se eficaçment, construir relacions saludables, empatitzar i afrontar
i gestionar les seves vides d’una manera saludable i productiva. Les habilitats per a la vida
poden anar dirigides a accions personals o accions envers les altres persones, o bé accions
dirigides a canviar l’entorn per tal que aquest sigui promotor de la salut.
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De la mateixa manera, pel «Sigues tu» és clau l’educació en valors i, per tant, introduïm
aquesta perspectiva en l’entrenament de les habilitats per a la vida, ja que considerem que
no n’hi ha prou amb promoure una comunicació efectiva o el control de la tensió i l’estrès,
sinó que cal fer-ho sota els valors del respecte a la diversitat, la solidaritat, l’equitat i la participació social.
La classificació més recent de les habilitats per a la vida, en la qual es basa el «Sigues tu»,
és la següent (OMS, 2003):

Habilitats d’afrontament i autogestió:
Autoestima i control intern.
Desenvolupar autoconfiança i autoconsciència, descobrir gustos, 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 en el 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. Aprendre a donar el millor d’un mateix en cada
moment, en comptes de mantenir-se en un autojudici permanent. Saber aturar-se i
relaxar-se a temps.
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Habilitats interpersonals i de comunicació:
Comunicació interpersonal.
Inclou tant la comunicació verbal com la no verbal i l’escolta activa. Serveix per establir relacions basades en el respecte i el benestar mutus, que permetin l’autenticitat de
les parts i així poder conservar relacions significatives, i posar fi o transformar les que
impedeixen el creixement personal.

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, de 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.

Empatia.
Connectar amb l’altra persona per escoltar i comprendre les seves necessitats i 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.

Col·laboració i treball en equip.
Ser capaç de treballar i cooperar amb els altres de 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 compartit.

Advocació i defensa.
Ser capaç d’entusiasmar-se per una causa i de mantenir una actitud constructiva davant del 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.
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Habilitats de presa de decisions i de pensament crític:
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.
Suposa tenir capacitat d’anàlisi en funció de les emocions, les actituds, els valors i la
motivació propis i tenint en compte els altres. Decidir és assumir la responsabilitat de
transformar les circumstàncies en què vivim. També suposa pensar solucions alternatives als problemes de forma creativa.

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. 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.
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3.2 COM EN PODEM PROMOURE L’APRENENTATGE EN
ELS INFANTS?
D’acord amb l’OMS (2003), la metodologia d’ensenyament de les habilitats per a la vida es
basa en diferents teories: la del pensament abstracte infantil (Piaget, 1975), la de les intel·ligències múltiples (Gardner, 1993), la social cognitiva (Bandura, 1977) i la resiliència (Bernard,
1991), que coincideixen que l’aprenentatge es construeix a partir de les nostres experiències
i les dels altres.
Seguint aquest enfocament, el «Sigues tu» es desenvolupa a través de metodologies actives i vivencials que permeten als infants i joves participar en les accions, per exemple
treballant en petits grups, fent jocs de rol, pluja d’idees o debats. És important començar les
sessions explorant els coneixements previs de l’alumnat sobre una situació en la qual s’hagi
de fer servir una determinada habilitat, i llavors discutir-ho en petits grups. Finalment, també
proposem activitats lúdiques i col·laboratives per tal que es pugui discutir la situació a casa,
amb les famílies.
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3.3 ÉS EL MATEIX QUE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL?
Durant anys, l’educació formal va estar centrada gairebé exclusivament en les habilitats cognitives i l’adquisició de coneixements teòrics, deixant de banda la part emocional. Tanmateix,
la nova recerca en el camp de la neurociència (Bueno, 2018) ha demostrat, per exemple, que
recordem més aquelles coses que ens han commogut, i que les emocions fan que l’alumnat
es motivi i connecti amb l’entorn educatiu.
Sembla clar que les competències emocionals s’han de desenvolupar a l’escola des de
les primeres etapes, ja que una bona intel·ligència emocional té molts efectes positius per a
la vida, com ara una bona gestió de l’estrès, més autodisciplina, més reconeixement de les
qualitats dels altres, millor afrontament dels errors o gestió més positiva dels conflictes. En
aquest sentit, la intel·ligència emocional es defineix com l’habilitat per prendre consciència
de les habilitats pròpies i les alienes i la capacitat per regular-les.
Així doncs, l’objectiu de l’educació emocional ha de centrar-se en el desenvolupament de la
consciència i la regulació emocional, l’autogestió, la intel·ligència interpersonal, les habilitats
per a la vida i el benestar (Bisquerra, 2020).
Descobrint se situa en l’enfocament de les habilitats per a la vida (OMS, 2003) i l’educació
en valors i, per tant, coincideix gairebé totalment amb els continguts de l’educació emocional, ja que incideix especialment en el reconeixement de les emocions pròpies i dels altres i
en la presa de consciència. Fins i tot ens atrevim a afirmar que va més enllà, ja que el nostre
enfocament incorpora també una visió comunitària i recursos per promoure l’aprenentatge
d’habilitats de tipus col·laboratiu, com ara el treball en equip, la cooperació, l’advocació o la
negociació.
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3.4 PAPER DE L’EQUIP DOCENT
Tradicionalment la figura del docent responia al paper de transmissor d’uns determinats coneixements que l’alumnat havia d’assimilar de manera disciplinada i acrítica. Afortunadament, ja fa temps que hem deixat enrere aquest imaginari i hem cedit el protagonisme als
infants en el seu procés d’aprenentatge. Aquest fet ha augmentat molt la complexitat de la
tasca docent, que ha de fer equilibris entre les demandes curriculars i les necessitats i els
interessos de l’alumnat i les famílies.
Si pensem en les qualitats que hauria de tenir una persona que es dedica actualment a la
docència, podríem estar d’acord que hauria de ser flexible, proactiva, coherent, creativa, empàtica, tenir una bona autoestima, gestionar de manera positiva les emocions i tenir habilitats
comunicatives i capacitat de motivar. En definitiva, a més de coneixements, cal disposar d’un
seguit de capacitats psicosocials encaminades a saber qui té al davant, què vol fer, com ho
vol fer, entrar en acció i ser prou flexible per canviar, si cal.
D’aquesta manera, l’entrenament de les habilitats per a la vida ha de començar inevitablement pel mateix docent, que també té la seva experiència, i uns valors i aprenentatges que
ha anat adquirint al llarg de la vida. Així doncs, l’autoreflexió i el creixement personal són
aspectes clau a l’hora de facilitar als infants l’aprenentatge de les habilitats per a la vida.
Des del «Sigues tu» ens agrada anomenar persona facilitadora aquella que acompanya,
que es comunica de manera coherent i respectuosa i que és capaç de crear, adaptar, organitzar i propiciar una sèrie d’elements per a l’aprenentatge de les habilitats per a la vida. En
aquest sentit, ha de parlar poc i escoltar molt, per entendre i no per donar una resposta, ha
d’estar atenta a la comunicació no verbal, retornar preguntes, resumir, fer reflexos… En definitiva, ha de creure en les capacitats de l’alumnat, acceptar els seus sentiments i emocions,
i acompanyar-lo en la recerca de les seves pròpies respostes, respectant els diferents ritmes
d’aprenentatge.
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4. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Avui en dia ja és una creença molt compartida que la normalitat no existeix i que totes les
persones som diferents i tenim necessitats dispars. Tanmateix, sovint ho oblidem. Algunes
persones fins i tot són menystingudes o excloses per la seva nacionalitat, pel seu gènere o
orientació sexual, per la seva capacitat intel·lectual, etc.
Així doncs, atendre la diversitat és un dels principals objectius de l’acció educativa inclusiva,
que s’ha d’adaptar de manera personalitzada als ritmes evolutius i a les característiques
personals, biològiques, psicològiques i socials de l’alumnat. En aquest sentit, l’atenció
a la diversitat té moltes formes: des de la més simple, com una mirada de reconeixement
de la persona docent, fins a la creació de propostes variades per tal d’obrir les oportunitats
d’aprenentatge a tothom. Cal planificar activitats flexibles, amb més d’una solució, treballar
en diversos ambients, en grups petits, en què es respectin els diferents ritmes d’aprenentatge, el protagonisme sigui dels infants i es promogui la interacció i l’ajuda entre iguals. De la
mateixa manera, cal ajudar els infants a identificar els factors externs de vulneració que els
afecten, per tal d’enfortir l’autoconcepte i l’autoestima a partir del pensament crític.
Un altre aspecte important que s’ha de tenir en compte és la interculturalitat, a que a Catalunya els moviments migratoris han estat i són freqüents i, per tant, la societat és cada
vegada més diversa i heterogènia. És fonamental treballar des de la primera infància per a la
cohesió social i per a la prevenció del racisme i la xenofòbia, a través d’un procés dinàmic
i relacional que permeti a les persones reconèixer, respectar i percebre la diversitat cultural
com una riquesa.
Finalment, és clau incorporar una mirada de gènere a través de la coeducació, per tal de reconèixer les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu gènere,
i potenciar la igualtat d’oportunitats. Incorporar la mirada de gènere significarà també intervenir i revertir les desigualtats que la pròpia socialització de gènere fomenta. És clau corregir
les discriminacions i valorar les diferències enriquidores des de la primera infància, per tal de
prevenir la violència masclista i l’LGBTI-fòbia, reduir conductes de risc i facilitar la detecció
prematura de relacions abusives (Gencat, 2020).
La proposta Descobrint incorpora tots aquests elements de manera transversal i a través
d’activitats concretes per donar resposta a les diferents característiques personals, psicològiques, físiques, socials i culturals de l’alumnat i tenint en compte les desigualtats que s’hi
creuen.
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5. PROPOSTA DESCOBRINT
5.1 OBJECTIUS PEDAGÒGICS
Els objectius estan en tot moment enfocats a l’alumnat com a persones que participen en la
construcció del seu propi procés d’aprenentatge. Es concreten en:
•

Millorar la percepció personal com a subjectes singulars, valuosos, dignes de respecte
i mereixedors de felicitat.

•

Desenvolupar i entrenar les habilitats per a la vida que ajudin a fer front als desafiaments
de la vida quotidiana.

•

Enfortir la seva autonomia en les relacions amb les altres persones, desenvolupant
competències per prendre decisions i establir lligams afectius.

•

Facilitar el coneixement de les influències socials sobre les conductes relacionades
amb la salut i afavorir la formació de valors compromesos amb els drets humans

•

Comprometre l’alumnat en la millora de les condicions de vida que incideixen en la salut
i el benestar, és a dir, motivar-los per a l’acció.

5.2. ESTRUCTURA
Es tracta d’un recurs pedagògic flexible que s’anirà reorientant i adaptant a les necessitats
dels equips de mestres, als infants i a les famílies que hi participin, i també a les noves evidències disponibles, per tal que esdevingui una eina útil i actualitzada que permeti abordar la
salut de manera eficaç, inclusiva, creativa i participativa amb l’alumnat d’educació infantil.
Us proposem treballar a partir de tres ÀMBITS diferents (Jo, Nosaltres i El Món). Per a cadascun s’ofereixen tres UNITATS DIDÀCTIQUES i, per a cada unitat, tres ACTIVITATS adaptades a l’edat i al nivell de desenvolupament de l’alumnat (P3, P4, P5). Totes les activitats, però,
són susceptibles de ser proposades en les diferents edats, segons la naturalesa del grup i
com estigui organitzat el treball amb l’alumnat dins del centre. En aquesta etapa curricular, és
fonamental estimular el coneixement i la gestió del propi individu, per enfortir una base sobre
la qual relacionar-se amb la resta de persones i amb el món.
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En primer lloc, es planteja una ACTIVITAT INTRODUCTÒRIA per tal de presentar els personatges que us acompanyaran en algunes de les activitats posteriors.
En paral·lel, us proposem la creació de tres RACONS o ambients, espais de treball que els
mateixos nens i nenes aniran construint mentre desenvolupen les activitats. Així, tindrem el
Racó Jo, el Racó Nosaltres i el Racó El Món.
Així doncs, s’ofereixen un total de 27 activitats per dur a terme al llarg dels tres cursos
(P3, P4 i P5).
Es farà arribar a les escoles participants en el programa «Sigues tu» la CAIXA DESCOBRINT,
on trobareu la guia pedagògica i diversos materials (figures, titelles, adhesius, cartells...). A
l’apartat Docents d’educació infantil del www.siguestu.cat, trobareu altres recursos per dur a
terme les activitats (música, contes, propostes de formació...).
En cadascun dels tres àmbits es treballa un grup diferent d’habilitats per a la vida (OMS,
2003). Aquests àmbits responen a un o dos eixos del Pla salut, escola i comunitat (PSEC,
2010) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i es correlacionen amb les
àrees del currículum d’educació infantil del Departament d’Educació:

ÀMBIT
JO

NOSALTRES

EL MÓN

Habilitats per
a la vida

Afrontament

Habilitats
interpersonals

Presa de decisions i

Eixos del PSEC

Benestar emocional.

Benestar emocional.

Seguretat i riscos.

Àrees del
currículum
d’educació
infantil

Descoberta d’un
mateix i dels altres.

Descoberta d’un
mateix i dels altres.

llenguatges

llenguatges

Descoberta de l’entorn
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Hem donat un títol a cada proposta i un color a cada curs perquè trobar cada activitat concreta sigui més visual i senzill.
Per a cada UNITAT DIDÀCTICA trobareu la correlació amb els objectius, els continguts, les
capacitats i les habilitats curriculars per a educació infantil i els criteris i indicadors d’avaluació.
Per a cada ACTIVITAT trobareu una fitxa amb els objectius específics, el material necessari i
la metodologia, seguint aquesta estructura:
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OBJECTIUS ESPECÍFICS
•

Aquí trobareu els objectius de l’activitat.

MATERIAL NECESSARI
Dipsalut facilita a les escoles participants en el «Sigues tu» el material necessari per
dur a terme l’activitat, tot i que algun material l’haurà d’aportar el centre escolar:
• (en negreta) Material inclòs a la caixa Descobrint
•

(en cursiva) Material que ha d’aportar el centre escolar

•

(Subratllat) Cerqueu el recurs especificat al web www.siguestu.cat

METODOLOGIA
El desenvolupament de l’activitat s’estructura en els apartats següents:
1.

IMMERSIÓ - Temps m’escolto. Es proposen diversos recursos per promoure la

relaxació, la curiositat i l’atenció plena. Tots els Temps m’escolto comencen amb la
cerca d’una postura còmoda (els de relaxació els fem a terra, les visualitzacions les podem fer a terra o en una cadira...), amb l’esquena recta. Es poden fer amb els ulls oberts,
tancats o mig tancats, cada infant pot triar com se senti més còmode. El més important
és deixar que tot sigui part d’un joc, que no hi hagi obligacions. Si algun infant no vol
fer l’activitat, ho hem de respectar i demanar-li que es quedi quiet i en silenci per no
molestar la resta del grup. Fem tres inspiracions profundes per començar l’activitat i tres
més per acabar-la. Així mateix, el so d’una campaneta marca l’inici i el final del Temps
m’escolto. La proposta és similar per a tots els cursos, amb petits canvis. Anirem adequant els temps segons les característiques del grup, amb l’objectiu d’anar consolidant
l’experiència.

Sigues tu

UNITAT DIDÀCTICA

ÀMBIT

nivell educatiu

Títol de l’activitat

La postura. No sempre és fàcil indicar als infants com s’adopta una postura respectuosa
amb el propi cos que permeti l’escolta i faciliti l’observació. La mestra o el mestre és qui
ha de fer de model, posant paraules a allò que fa amb el cos. Si com a adults no esteu
còmodes amb la proposta postural, adapteu-la a la que us funcioni millor. Podeu fer-ho
de peu dret, estirats a terra o asseguts en una cadira. Els infants us imitaran o s’inspiraran en la vostra posició.
La respiració. Respirar formar part de la vida, però no sempre ho fem amb consciència.
Els Temps m’escolto estan pensats per posar consciència a la respiració. Abans d’introduir el concepte de respiració profunda, cal explicar als infants la importància d’observar la respiració i d’experimentar diferents formes de respirar. Com en la postura, la
persona docent serà el model de referència.
La campaneta. Escoltar atentament el so de la campaneta és l’exercici previ a connectar
amb la respiració. Es tracta de gaudir del so i d’observar que no tothom hi sent igual. La
campaneta ens guia per començar i acabar.
2.

PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT amb l’ajuda dels titelles, que serveixen de fil con-

ductor.
3.

DINÀMICA per escoltar, observar i expressar.

4.

COMPARTIR per reflexionar en grup sobre el que hem après o descobert.

I PER TREBALLAR EN FAMÍLIA...
Un espai amb recomanacions per a qui vulgui continuar treballant a casa. En el cas
dels infants que resideixen allunyats de les seves famílies d’origen (CRAE o similar), en
aquest apartat podeu proposar que facin les activitats amb la persona adulta de referència.

Sigues tu

UNITAT DIDÀCTICA

ÀMBIT

nivell educatiu

NOTES:

GUIA DOCENT - DESCOBRINT

En les activitats no hi trobareu els temps, ni tan sols aproximats, perquè som conscients
que amb l’alumnat d’aquestes edats tot es pot allargar (o escurçar!) de formes insospitades.
També entenem que potser no serà fàcil dur a terme determinades activitats amb un grup
classe sencer. Deixem en mans del’equip docent la decisió del nombre d’alumnes, els espais
i els temps necessaris per tal de desenvolupar les activitats en la forma que es consideri més
convenient per a la seva realitat concreta.
Les activitats s’han creat per donar resposta a les diferents característiques personals, psicològiques, físiques i socials de l’alumnat. Tanmateix, si detecteu que us cal alguna adaptació específica, poseu-vos en contacte amb info@siguestu.cat.
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