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Proposta:  LES PARAULES AMABLES! (Itinerari per Cicle Mitjà i Cicle Superior) 

Habilitats que es treballen:  

- Empatia 

- Negociació i rebuig. 

- Comunicació Interpersonal. 

- Presa de decisions. 

A desenvolupar: per tutors/es  

Participants: alumnat dels cursos mitjà i superior, tot el grup classe.  

Objectius:  

- Millorar la convivència a l’aula. 

- Aprendre a intervenir davant de situacions d’exclusió per tal de millorar el benestar 

individual i col·lectiu.  

- Prendre consciència de l’efecte que fan les paraules quan les escoltem i quan les diem 

 

Temps aproximat: 55 minuts  

Estructura: 4 sessions d’una hora cadascuna. Les sessions es poden modificar segons les 

necessitats dels grups i dels/les docents. 

- Sessió 1: Una classe amigable 

- Sessió 2: A la banqueta! 

- Sessió 3: Per tu i per totes! 

- Sessió 4: M’agrada!/Critico!/Proposo 

Material:  A cada sessió s’especifica el material necessari 

Font: Edex i Fundesplai, Equip del Sigues Tu! 
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Sessió 1: Una classe amigable 

Material necessari:  

- Papers o post-its de colors 

- Bolígrafs 

- Ordinador/Projector 

- Paper d’embalar 

- Colors (retoladors, ceres, colors...) 

Recursos 

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1664-ets-fantastic--empatia.html 

Desenvolupament:  

1. Presentació de la sessió: Proposem definir un espai a l’aula, que esdevindrà el racó de les 

paraules amables. Ha de ser un espai identificable, amb una decoració específica. Ha de ser 

accessible en qualsevol moment del dia i tothom l’ha de cuidar. L’objectiu d’aquest espai ha de 

ser crear entre tot el grup un recull de paraules, incloent les que ens fan sentir bé i les que ens 

fereixen, per fer servir quan ens sentim bé o malament.  

Presentem a l’alumnat la idea i entre tots/es escollim l’espai i el decorem. Haurà de ser un 

procés participatiu per facilitar que s’impliquin i no ho visquin com una imposició, sinó com 

quelcom creat conjuntament. 

2. Autoreflexió: Un cop creat l’espai de les paraules amables, podem llançar preguntes per tal 

de generar debat, algunes d’aquestes poden ser: 

- Amb la teva classe, compartiu algun objectiu concret? 

- Et diuen paraules que et fan sentir bé? Et diuen paraules que no t’agraden? 

- Quines paraules que et diuen a casa, et fan sentir bé? Quines paraules no et fan sentir 

bé a casa? I a l’escola?  

- I tu, dius paraules boniques als altres? Dius paraules que fereixen? 

 

3. Som un aula amigable?: Proposem als infants esdevenir una aula amigable.  

- Quines paraules podem fer servir per ser una aula amigable?  

- Quines paraules ens poden dificultar ser un aula amigable?  

Recollirem les paraules i les escriurem en petites fitxes per deixar en el racó de les paraules 

amables. 

4. Reflexió final i Tancament: Situem en el racó un petit mural on poder mostrar les paraules 

amables que ens agradaria que circulessin aquell dia/setmana a diferents espai de l’escola. 

Incloem un espai per situar una paraula poc amable que hem sentit i ens agradaria poder 

substituir per una altra que ens faci sentir bé. Podem acabar la sessió passant el vídeo: Ets 

fantàstic  parlant de les emocions que ens genera. 

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1664-ets-fantastic--empatia.html
https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1664-ets-fantastic--empatia.html
https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1664-ets-fantastic--empatia.html
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Sessió 2: A la Banqueta 

Material necessari:  

- Papers 

- Bolígrafs 

- Ordinador/Projector; 

- Àlbum 4: cromo 16 

- Guia docent de l’Aventura de la Vida, pàg. 15 i 64. 

Recursos 

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1464-mr-indifferent.html 

Desenvolupament:  

1. Recordatori: Fem un recordatori d’allò que vam fer la sessió passada. Parlem de com ha 

anat durant aquesta setmana el racó de les paraules amables. L’hem cuidat? Hem passat a 

escriure noves paraules amables? I alguna de no tant amable? Com ens sentim quan les 

rebem? Què passa quan no són amables? Deixem un espai per compartir. 

2. A la Banqueta: A partir del cromo 16 de l’àlbum 4 treballarem la proposta. Podem començar 

mirant la imatge i iniciar la conversa a partir del que observen. Llegim la història que 

l’acompanya i finalment llancem preguntes que ens poden ajudar a generar debat: 

- T’ha passat alguna vegada? 

- Què has sentit?  

- I tu, ho has fet? 

- Com et sents quan un/a amic/ga et deixa de costat?  

 

 
CROMO 16 – ÀLBUM 4 

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1464-mr-indifferent.html
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3. Dinàmica: Obeir ordres!  

1. Demanem al grup que es posin per parelles. Repartim un full a cada parella i els 
demanem que decideixin qui dels dos escriurà; l’altre ha de sortir de l’aula.  

2. Un cop la meitat del grup ha sortit de l’aula, expliquem als que són a dins que han de 
pensar una ordre, una acció que la seva parella haurà d’obeir. Un cop pensada, l’han 
d’escriure al full amb els detalls que siguin necessaris perquè la seva parella la pugui 
dur a terme.  

3. Una vegada tothom tingui l’ordre escrita, fem entrar les persones que havien sortit de 
l’aula i demanem que cadascú busqui el seu company i li expliqui el que ha de fer. Cal 
que cada parella llegeixi en veu alta la seva ordre.  

4. Un cop acabades les lectures, iniciem la posada en pràctica de les ordres tot 
comunicant que hi ha un petit canvi: no obeiran l’ordre les persones que eren fora de 
l’aula, sinó les que l’han escrit.  

5. Per finalitzar la dinàmica es pot fer una posada en comú amb preguntes com:  
- Com t’has sentit quan hi ha hagut el canvi d’instruccions?  
- T’ha molestat alguna cosa?  
- Hauries escrit una cosa diferent si haguessis sabut que ho havies de fer tu?  

 
 

A tenir en compte: És possible que algun estudiant reaccioni malament. No cal obligar a obeir 

l’ordre. El que es vol és provocar un canvi de pensament i qüestionar com actuem amb els 

altres. 

 

 

4. Reflexió final i Tancament: A partir de la següent premissa fem el tancament de la sessió,  

convidant al grup que comparteixi que l’inspira:   

«No facis als altres el que no t’agradaria que et fessin a tu.» 

 
I visualitzant el vídeo: Mr Indifferent" 
 

 

  

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1464-mr-indifferent.html
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Sessió 3: Per tu i per totes! 

Material necessari:  

- Papers 

- Bolígrafs; Ordinador/Projector 

- Àlbum 4: cromo 17 

- Guia docent de l’Aventura de la Vida, pàg. 15 i 65 

Recursos: 

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1665-que-passa-si-li-fas-bullying-a-una-planta--co.html 

Desenvolupament:  

1. Recordatori: Fem un recordatori d’allò que vam fer la sessió passada. Parlem de com ha 

anat durant aquesta setmana el racó de les paraules amables. L’hem cuidat? Hem passat a 

escriure noves paraules amables? I alguna de no tant amable? Com ens sentim quan les 

rebem? Què passa quan no ho són d’amables? Deixem un espai per compartir. 

2. Per tu i per tots/es!: A partir del cromo 17 de l’àlbum 4 continuarem la sessió. Llegim la 

història que l’acompanya i finalment llancem preguntes que ens poden ajudar a generar debat: 

- Penses que a la teva escola hi ha persones acovardides per altres?  
- Has vist algun cop una situació així?  
- Com t’has sentit?  
- Has fet alguna cosa? I tu, algun cop t’has sentit acovardit per algú? I tu, algun cop has 

fet acovardir algú?  
 

 
CROMO 17 – ÀLBUM 4 

 

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1665-que-passa-si-li-fas-bullying-a-una-planta--co.html
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3. Reflexió final: Presenteu diferents casos en els quals s’estiguin agredint dues persones. 

Plategeu que farien si estiguessin sent espectadors/es d’aquella escena. És pot fer a partir de 

representacions en petits grups. 

4. Tancament: Proposem als infants que un cop a la setmana regalin una paraula amable a 

un/a company/a de la classe. Se’ls pot suggerir que provin de fer el mateix amb algun adult 

proper. Pacteu amb el grup fer de tant en tant balanç de com va el nostre banc de paraules 

amables.  

Podem acabar la sessió amb el vídeo: Què passa si li fas bullying a una planta? 

 

  

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1665-que-passa-si-li-fas-bullying-a-una-planta--co.html
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Sessió 4: M’agrada!/Critico!/Proposo 

Material necessari: 

- Paper d’embalar 
- Bolígrafs 
- Ordinador/Projector 
- Cartells d’AV Felicito, Critico i Proposo.  

 

Recursos: 

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1519-lou--assetjament.html 

 

Desenvolupament:  

1. Recordatori: Fem un recordatori d’allò que vam fer la sessió passada i parlem de com ha 

anat durant aquesta setmana el racó de les paraules amables. 

2. M’agrada!/ Critico!/ Proposo!: Es tracta que cada infant faci saber al grup una cosa que li 

agrada del propi grup (que felicita), una cosa que no li agrada (que critica), acompanyada d’una 

proposta de millora per tal de canviar el que critiquem o bé fer créixer el que ens agrada. Això 

ho podem fer a través d’un mural amb les tres columnes, on els infants poden anar penjant els 

comentaris al seu ritme.  

És important pactar amb els infants en quin moment i en quina periodicitat revisem el mural. 

Triar amb ells/es com ho farem per analitzar conjuntament  els comentaris que s’hi ha penjat, i 

fer propostes de millora, que en la mesura del possible, s’han de portar a la pràctica. 

 

3. Reflexió final i Tancament: Demanem els infants compartir què han escrit per veure entre 

tots/es les diferents propostes de millora que hi ha i com pot participar-hi tothom. 

Per fer el tancament podem passar el vídeo: Lou, la història d'un noi que es dedica a fer la vida 

impossible als altres 

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1519-lou--assetjament.html
https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1519-lou--assetjament.html


 

 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


