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MATERIALS  PER A L’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL ALS CENTRES 
EDUCATIUS 

 
 
PRESENTACIÓ 
 

Les propostes que us presentem donen continuïtat a la feina de l’equip SSAE 

realitzada durant els mesos de maig i juny de 2020. En aquell moment, en previsió de 

la tornada als Centres educatius durant el mes de juny, vam elaborar un seguit de 

propostes per atendre a la comunitat educativa des de l’acompanyament emocional. 

Encara que la incertesa es manté, i per tant continuem en un procés d’adaptació 

constant, oferim aquest nou recull de propostes, que sumades al material elaborat al 

juny, pretenen ser útils per la tornada a l’escola al setembre i a la vegada ser font 

d’inspiració per a la creació d’espais de seguretat i confiança, espais amables per 

acollir experiències, emocions i necessitats de tots els sectors de la comunitat 

educativa. No es limiten a donar resposta a la situació puntual viscuda per la 

pandèmia, venen per quedar-se, com a propostes per prioritzar les persones, la 

creació de vincles i comunitat.  

Les propostes les hem organitzat en els següents blocs:  

- Bloc 1:   

- Introducció del Temps de Cercle 

- Propostes de cercles ja dissenyats seguint la metodologia del Temps 

de Cercle (que inclou a més a més de les rondes de paraula d’inici i 

tancament, activitats de mescla, una activitat principal i activitats 

energitzants) i que molts de vosaltres ja coneixeu. Aquí teniu propostes 

(fitxes) per als docents, l’alumnat i les famílies.  

- Materials per dissenyar cercles. Activitats energitzants i preguntes per 

les rondes de paraula. Aquest material convida que cadascú pugui 

elaborar el seu cercle o Temps de cercle, adaptat en funció de les 

característiques de qualsevol grup.  

- Bloc 2:  

- Fitxes d’Activitats per treballar emocions, necessitats, experiències 

viscudes, per exemple, que poden fer-se separadament o incloure-les 

en l’estructura de Temps de cercle com a activitat principal. Les 

http://www.grupchmsm.com/blog/el-retorn-a-lescola-la-importancia-de-lacompanyament-emocional/
http://www.grupchmsm.com/blog/el-retorn-a-lescola-la-importancia-de-lacompanyament-emocional/
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proposem de manera separada per aquelles persones que sense 

dominar la metodologia del Temps de cercle vulguin fer propostes 

d’acompanyament emocional. Les activitats d’aquest bloc estan 

agrupades atenent a tres temàtiques: la benvinguda, la gestió de les 

emocions i la cohesió del grup. 

- Bloc 3:  

- Infografia Tutoria, ACOMPANYAMENT EMOCIONAL 

- Infografia Tutoria, ACOMPANYAMENT EN EL DOL 
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 Bloc 1. INTRODUCCIÓ TEMPS DE CERCLE 
 

TEMPS DE CERCLE     

 
 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
 
El Temps de cercle és una metodologia utilitzada a l’escola que s’utilitza reforçar els 

vincles dins d’un grup. Es tracta de donar veu a totes les persones generant un clima 

igualitari, respectuós i d’escolta activa, que promou la corresponsabilitat del grup i la 

confiança; permetent parlar de diversos temes amb profunditat i  generant sinergies 

entre els membres d’un grup. El Temps de cercle inclou diverses fases (ronda 

d’entrada, activitats de mescla, activitats principals, preguntes de reflexió, activitat de 

distensió o energitzant i ronda de tancament). Demana una bona planificació amb 

disseny i temporització prèvies.  

Tant els Temps de cercle com els Cercles de diàleg són una pràctica bàsica per 

crear comunitat. Potser la diferència principal és que els Cercles de diàleg se 

centren en les rondes de paraules. 

 

Elements fonamentals 

L’objecte de 
paraula 

L’objecte de paraula pot ser qualsevol objecte que ens aporti calma i 

ordre a la sessió. S’utilitza per tal de regular els torns de paraula entre 

els membres d’un cercle i reuneix una sèrie de normes o consignes per 

al seu bon funcionament: 

Només qui té l’objecte de paraula podrà parlar. La resta, 

escolta en silenci. 

● Si no tinc l’objecte, no podré parlar. Escoltar sense jutjar a 

l’altre. 

● Tothom tindrà la seva oportunitat d’agafar l’objecte i parlar. 

● Si quan tinc l’objecte no sé que dir o no em bé de gust parlar, el 

puc passar a una altra persona. 

● Al finalitzar una ronda, on tothom ha tingut l’objecte, si no he 

parlat encara o em ve de gust afegir quelcom puc demanar 

l’objecte per a parlar. 
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La ronda 
d’entrada 

La ronda d’entrada serveix per a començar la sessió. Tots els 

participants asseguts en cercle responen a una pregunta introductòria 

llançada per el/la conductor/a de la sessió. Normalment es respon a 

una pregunta de tipus “Com has vingut avui” “Com et sents ara” Què 

tal estàs...”. Quan el grup ja es coneix i el seu grau de confiança és 

més elevat, les preguntes poden ésser temàtiques o més enfocades al 

tema de la sessió. “Quin ha estat el moment més feliç de les teves 

vacances...?” “Que destacaries del teu cap de setmana...” “Quina és la 

pel·lícula que t’ha fet més plorar...” 

Activitat de 
mescla 

L’activitat de mescla és quelcom que se sol fer a l’inici d’una sessió de 

temps de cercle o cercle de diàleg. Serveix per intercanviar posicions 

entre els/les membres d’un grup (normalment molts alumnes se seuran 

per afinitats, per sexes, per graus de confiança i amistat, etc..). 

D’aquesta forma es mescla l’alumnat, seient al costat de persones 

noves. L’activitat, per mitjà del joc o de preguntes que puguin despertar 

interessos comuns, permetrà el canvi de posicions per a que els/les 

alumnes puguin sortir de les zones de confort que els proporciona 

estar asseguts al costat de gent amb qui tenen afinitats o més 

confiança. D’aquesta manera, i gràcies a les activitats de mescla, 

els/les participants poden tenir l'oportunitat d’interactuar amb persones 

amb qui encara no ho havien fet i ampliar el seu grau de coneixença, 

cohesió i integració al grup 

Activitat 
principal 

L’Activitat principal és una activitat col·laborativa i ocupa la major part 

de la sessió d’un temps de cercle. Pot estar enfocada a treballar 

continguts tant emocionals/relacionals com curriculars. Pot ser una 

activitat grupal d’autoconeixement, una activitat creativa, d’expressió, 

teatre, de cos i moviment. Però també pot ser per treballar una matèria 

escolar: una prospecció de coneixements previs, una avaluació 

formativa, una decisió sobre un projecte a desenvolupar. La 

metodologia utilitzada ha de contemplar de manera ideal un espai 

d’acció-reflexió individual, en petit grup i en grup gran. La tècnica 1-2-

4, la piràmide i els cercles concèntrics són alguns exemples de treball 

cooperatiu.  

Preguntes 
per a la 
reflexió 

Són preguntes que podem tenir presents i que es poden anar 
plantejant abans, durant i després de  l’activitat. Són qüestions que 
ajuden als i les participants a integrar els coneixements i les idees 
treballades, permeten també prendre consciència de com estan vivint 
l’activitat i de quines necessitats tenen. Amb l’escolta activa i atenta 
plantejant qüestions fonamentals la participació del grup i el ritme de 
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l’activitat guanyaran dinamisme. 

Activitat 

energitzant o 

de distensió 

L’activitat de distensió ajuda a regular els estats emocionals d’un grup. 

També conegudes com activitats energitzants, permeten al grup 

connectar amb el temps de cercle, adquirir plena consciència del que 

s’està fent i, alhora, divertir-se. Normalment, les activitats de distensió 

són dinàmiques de grup o jocs basats en el moviment del participant, 

els reflexos, la mímica, el ritme, etc. en els quals el cos adquireix més 

protagonisme. Fer tres respiracions profundes i conscients és en si 

mateixa una bona activitat energitzant. 

Ronda de 

tancament 

Es tracta de la ronda final, a la que cada participant té l’ocasió de dir 

d’alguna manera senzilla què s’emporta del Temps de Cercle. És molt 

important tancar, recollir i  donar sentit al que ha passat i/o donar veu 

al grup perquè pugui expressar com s’ha sentit. Algunes preguntes de 

ronda de tancament podrien ser: 

- Què m’emporto? 

- Dir una paraula que sintetitzi  la sessió. 

- Poden fer el símbol amb el dit de “més o menys/OK/K.O”. 

- El millor i el pitjor d’avui. 
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BLOC 1. TEMPS DE CERCLE JA DISSANYATS.  
 

TEMPS DE CERCLE: LES MEVES NECESSITATS (alumnat) 

 
 

Metodologia: activitat cooperativa, cercle proactiu 
Durada: 60 min 
Material: Retoladors, colors, revistes, tisores, materials de pintar/creació varis, tela    
o paper d’embalar i les targetes de les necessitats.  
A qui va dirigit: etapa d’educació infantil, primària i secundària (cal adaptar materials 
i continguts segons l’etapa evolutiva de l’infant).   

Aquest cercle ens pot ajudar a:  
● Identificar les pròpies necessitats 
● Aprendre a escoltar-nos i escoltar l’altre 
● Generar un espai de confiança i seguretat 
● Generar coneixença i cohesió de grup 
● Prevenir conflictes grupals 
● Establir vincle entre el/la docent i l’alumnat 

 

Fase Durada Activitat 

Ronda 
d’entrada 

10 min Presentem l’objecte que dóna la paraula i expliquem les 
normes de funcionament del cercle. 
Iniciem la ronda, la persona facilitadora pot començar 
responent. 
Alguns exemples són (adaptar la pregunta segons 
l’etapa evolutiva dels i de les infants): 

- Com venim avui?  
- Quin animal/àpat/esport/etc és el meu favorit?  

La resposta es pot fer a través d’una paraula, una frase, 
però també a partir d’un gest, entre d’altres. 

Activitat de 
mescla 

5 min Ens movem i ens coneixem. Tothom que..(diem alguna 
característica nostre, per ex.: que tinguin una mascota, 
ens agrada ballar, etc) que s’aixequin i canviïn de lloc. 
Seguim fins que la majoria estem asseguts/des al costat 
de persones diferents que les que teníem a l’inici de la 
sessió. 

Activitat 
principal 
 
 

30 min 
 

Fem una introducció sobre què són les necessitats 
utilitzant la infografía adjunta al material associat. 
Pas 1 - (10 min) - Treball en cercle grup-classe. 
Convidem al grup a seure per començar la proposta. 
Seiem en cercle (si és possible), ens disposem a 
treballar les necessitats. Les fitxes de necessitats 
queden exposades al mig de la sala. Es crea un clima 
de calma, potser a partir de la respiració profunda, 
tancar els ulls, fer una visualització, escoltar un poema, 
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entre d’altres. Un cop tenim el clima tranquil es fa la 
proposta: “Tenim les necessitats humanes al mig de la 
sala, observeu-les, llegiu-les i trieu-ne una. Responeu a 
la pregunta (podeu fer servir o crear preguntes noves): 
 
Què necessito per donar el millor de mi en el grup? 
 
Pas 2 - (10 min) - Treball individual. Mentre cada 
participant es pren el seu temps per triar la necessitat, 
el grup classe camina per la sala en silenci i mira les 
targetes de necessitats. Les targetes tenen dibuixos per 
als més petits i petites i lletres pels i per a les més 
grans. S’escull aquella targeta que més representa la 
necessitat detectada i s’escriu en un paper.  
 
Després es reparteix el material de creació i de forma 
individual cada participant fa una representació artística 
de la seva necessitat. 
 
Un cop tothom està treballant, posarem un paper 
d’embalar, una tela i delimitar un espai, etc., a terra, al 
mig de l’aula i/o de la rotllana, bastant gran perquè s’hi 
puguin col·locar totes les obres de totes les persones 
del grup.  
 
Pas 3 - (10 min) - Treball en cercle grup-classe. Un cop 
acabat els dibuixos/creacions, el grup torna a seure en 
cercle i per torns de paraules expliquen al grup quina és 
la seva necessitat i descriuen la seva creació artística. I 
se’ls convida a col·locar-la al paper d’embalar o tela. 
Hauran d’escollir un lloc per la seva creació.  
 
Un cop finalitzada la ronda, totes les creacions estan al 
centre i es podrà fer una foto per penjar-la a la classe.  

Preguntes 
per a la 
reflexió 

5 min Com ens sentim després de representar la necessitat? 
Ens ha sorprès alguna cosa? Ens ha estat fàcil? Sabem 
dir el que necessitem? Ens és fàcil/difícil  identificar les 
nostres necessitats? Com ho podem saber? Els/les més 
petits/es poden respondre les preguntes amb gestos, 
alguna paraula, expressió facial, moviment, entre 
d’altres.  

Activitat 
energitzant 

5 min És una activitat que serveix per posar en moviment al 
grup després d’haver fet l’activitat principal. Es poden 
fer  automassatges, pujar i baixar de la cadira, caminar 
per la sala i mirar-se als ulls, entre d’altres. Dependrà 
del clima del grup i de la valoració de la persona 
facilitadora 
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Ronda de 
tancament 

5min Es tracta de la ronda final, a la que cada participant té 

l’ocasió de dir d’alguna manera senzilla què s’emporta 

del Temps de cercle 

 Què m’emporto de la sessió d’avui? 
 

Amb els/les més petits/es es pot fer un gest de comiat, 
una paraula... 

Agraïment 
final 

 És important que la persona facilitadora pugui tancar el 
cercle agraint la participació de tothom. 

 
A TENIR EN COMPTE EN TOTES LES ACTIVITATS QUE TREBALLEN  LES 
NECESSITATS 
És important crear un marc de treball basat en el respecte mutu, l’escolta, la 
confidencialitat, la cura dels altres i la pròpia. El facilitador/a emmarca de forma 
assertiva  quan veu que el grup es falta al respecte. 
És important adaptar les preguntes de reflexió proposades, els materials i fomentar les 
reflexions, entre d’altres, segons l’etapa evolutiva de l’alumnat. 
Per a l’etapa d’educació infantil i primer cicle de primària es pot allargar l’espai de 
creació artística i escurçar la part de posada en comú, en l’etapa d’educació infantil es 
promourà que diguin almenys una paraula i/o gest. Per a l’etapa adolescent es pot 
generar un bon espai de diàleg en la posada en comú.  
 
MATERIAL ASSOCIAT 
Als següents enllaços trobarem informació sobre les necessitats: 
 

- http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/v
alorsiactituds/socioemocionaleines/documents/PDF-N_1.pdf 

 
- https://drive.google.com/file/d/172EVaG0BlsP5J-

QLrCLK8sHpUYyjp2Bp/view?usp=sharing 
 
  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/valorsiactituds/socioemocionaleines/documents/PDF-N_1.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/valorsiactituds/socioemocionaleines/documents/PDF-N_1.pdf
https://drive.google.com/file/d/172EVaG0BlsP5J-QLrCLK8sHpUYyjp2Bp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/172EVaG0BlsP5J-QLrCLK8sHpUYyjp2Bp/view?usp=sharing
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TEMPS DE CERCLE: FOTO DE LES MEVES VACANCES (alumnat)

 

     Metodologia: Temps de cercle, activitat creació/expressió, 1-gran grup 
Durada: 60’ 
Material: fulls blancs, llapis, colors 
A qui va dirigit (etapa): totes les etapes educatives (de P3 a 6é) 1er i 2n d’ESO 
Aquest cercle ens pot ajudar a: Cohesionar el grup després d’un període llarg 
sense escola. Possibilitar la creació de nous vincles i generar espais d’escolta. 

 

Fase Durada Activitat 

Ronda 
d’entrada 

15’ “Les meves vacances han estat especials per 
què...” 
Cada nen/a manifestarà amb una paraula, una frase o 
una breu explicació de com han estat les seves 
vacances; com les ha sentit, com les ha viscut, també 
pot explicar amb quin ànim ha vingut a la classe avui o 
el primer que li passi pel cap. 

Activitat de 
mescla 

10’ “Bufa el vent per als qui...” venen motivats/des, venen 
desmotivats/des, han fet amics/ues a l’escola, veuen 
els/les companys/es de classe fora de l’escola, han 
reconegut que s’han equivocat alguna vegada, volen 
estudiar a la universitat algun dia…, (en funció de la 
maduresa del grup classe) 
Els hi agrada: xocolata blanca o negre, la pizza, la 
pasta, la verdura, els que el seu color preferit és...(el 
”bufa el vent” es pot personalitzar en funció de les 
preferències del grup classe) 
Gaudeixen amb: jugar a la play, tocar un instrument, 
quedar amb les amistats, han patinat en línea alguna 
vegada, els hi encanta el futbol, saben ballar... 

Activitat 
principal 
 
 

 
25’ 
 

L’activitat es basa en crear quelcom (un relat, un dibuix, 
un poema...) a partir del concepte de les vacances de 
cada participant del cercle. A través de l’intercanvi, 
mitjançant el relat o el dibuix. Es desitja sobretot 
possibilitar l’intercanvi d’experiències per buscar punts 
en comú entre els/les membres d’un grup. 
Lliurarem un full en blanc a cada alumne i un espai 
còmode (que podrà ser lluny del cercle, no 
necessàriament la seva taula) A més, haurem de definir 
un temps per fer l’activitat, per exemple 15 o 20 minuts 
(cal temporalitzar prèviament la sessió valorant que s’ha 
de tenir temps per a realitzar totes les exposicions i que 
cada alumne tingui el temps adient per a poder 
expressar-se durant el temps de reflexió de l’activitat) 
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Aleshores,  podrem començar fer la següent pregunta a 
l’alumnat:  

- “Quina paraula o imatge et ve si penses en 
les teves vacances?” i després lliurar un full en 
blanc i un llapis: 

Altres preguntes possibles:  
- Com pintaries les teves vacances?  
- Si poguessis destacar només un dia determinat 

de les teves vacances, quin seria?  (ex: un dia 
que veu anar amb tota la família a la platja, un 
retrobament amb gent que feia temps que no 
veies?  

- Si haguessis de recordar una foto de les teves 
vacances, quina seria? (un moment precís, un 
acudit del teu pare/mare a taula menjant un 
diumenge, el dia que vau visitar un lloc 
especial...) Una sensació, un moment on vas ser 
molt feliç? 

Ronda no seqüencial, qui vulgui que mostri la seva 
creació i l’expliqui a la resta del grup. 

Reflexió ---- Què tenim en comú i què tenim diferent? Les similituds i 
les diferències ens uneixen.  

Activitat 
energitzant 

5’ “El Voleibol Invisible” 

L’activitat consisteix a jugar com un partit de Voleibol 
imaginari entre tothom. La pilota serà invisible. Una 
persona comença i llença la pilota a un altre dient el seu 
nom, i anem seguint el joc. Pot ser una disposició 
espacial clàssica o bé en cercle. 

Ronda de 
tancament 

5’ Què m’enduc de la sessió d’avui? (o bé, què he après 
després de la sessió d’avui?) 

Agraïment 
final 

---- Marxa de la sessió valorant el moment compartit amb 
l’alumnat.  
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TEMPS DE CERCLE: COMPARTIM NECESSITATS! (docents)

 

     Metodologia: activitat cooperativa, cercle proactiu  
Durada: 60 min 
Material: Retoladors, colors, revistes, tisores, papers o cartolines materials varis i 
les targetes de les necessitats (vegeu enllaç adjunt a l’apartat de material).  
A qui va dirigit: A docents de qualsevol etapa educativa (recomanem 15 
persones) 
Aquest cercle ens pot ajudar a:  

- Familiaritzar-se amb el concepte de necessitat (diferenciant-lo d'emoció o 
desig). 
- Aprendre sobre com les necessitats cobertes o no cobertes influeixen en 
el comportament i actitud de tota persona.   
- Acompanyar de forma assertiva les necessitats dels infants.  
- Generar un espai de confiança i seguretat. 
- Generar coneixença i cohesió de grup (entre docents). 
- Generar autoreflexió sobre la pràctica professional.  
- Prevenir conflictes grupals a nivell de claustre. 
- Potenciar el vincle entre el/la docent i l’alumnat 

 

Fase Durada Activitat 

Ronda 
d’entrada 

10 min Presentem l’objecte que dóna la paraula i expliquem les 
normes de funcionament del cercle.(Vegeu fitxa Temps 
de Cercle) 
Pas 1. Iniciem la ronda fent la següent pregunta, la 
persona facilitadora pot començar responent. 
 

- Quina habilitat tens?  
 

La resposta es pot fer a través d’una paraula, una frase, 
però també a partir d’un gest, un color, so, emoció… 
 
 És un moment perquè tothom tingui l‘oportunitat 
d’expressar-se a l’equip i manifesti com se sent en 
aquest moment. 

Activitat de 
mescla 

5 min Pas 2. En aquest cas farem l’activitat: “Bufa el vent” 
Algú diu per exemple: “Bufa el vent per aquelles 
persones a qui se li ha trencat una sandàlia…” i 
aquelles persones a qui li hagi passat s’han d’aixecar i 
ocupar un altre lloc. Es pot fer de diferents maneres 
peu, asseguts, amb una cadira menys i el que quedi 
sense lloc és qui ho diu. Es fa diverses vegades i 
veurem com el cercle va quedant col·locat en un altre 
ordre que l’inicial. 

Activitat 30 min Pas 3. Convidem el grup a cercar la calma per poder 
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principal 
 
 

 iniciar l’activitat, potser fent un minut de silenci amb els 
ulls tancats, o simplement prenem consciència de la 
respiració.  
Pas 4. Posem un paper d’embalar blanc al terra que 
quedi en el centre del cercle que formen els 
participants,  al mig del paper hi posem una cartolina 
amb un dibuix d’un infant que representa l’alumnat. 
Per altra banda, les fitxes de necessitats queden 
exposades al seu voltant.  Farem referència al fet que 
aquestes són les necessitats humanes i què si no estan 
cobertes, tota persona sent malestar i el pot mostrar de 
moltes maneres, això ens afecta tant a infants com a 
adultes. 
“Us proposem observar les targetes de les necessitats, 
llegir-les tranquil·lament, preneu-vos  el vostre temps”   
 
Pas 5. “Us proposem que penseu: Què necessita 
aquest alumne/a per sentir-se segur/a a l’escola?”   
 
S’indica que un cop es tingui la necessitat escollida,  es 
proposa que amb el material plàstic es faci una obra 
sobre aquesta. Es convida a treballar de forma 
espontània sense fixar-se massa en el resultat només 
expressar d’alguna manera aquella necessitat.  
Un cop feta l’obra es posa davant del dibuix que 
representa l’alumnat. 
 
Pas 6. Un cop col·locades les obres es proposa  la 
següent pregunta: 
“Què necessito per fer de l’escola un espai segur 
per a l’alumnat?”  
 
Un cop escollides les necessitats s’escriuen en un 
paper i es col·loquen en el paper d’embalar que hi ha a 
terra.  
 
Per tant, cada participant tindrà als seus peus la 
representació de la seva necessitat, una mica més a 
prop del dibuix de l’infant la necessitat de l’alumne i al 
mig del cercle el dibuix de l'alumne.  
 

Preguntes 
per a la 
reflexió 

 Hi ha qüestions que ens poden anar acompanyant 
durant el temps de cercle, que es poden anar plantejant 
durant/després l’activitat.  
Pas 7. Ens posem 3 minuts en grups petits a treballar 
algunes d’aquestes preguntes.  Després ens posarem 
10 minuts a treballar-les en grup gran.  
Se’ns fa fàcil o difícil detectar les necessitats de  
l’alumnat? Com les podem escoltar? I les nostres?  
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Activitat 
energitzant 

5 min Pas 8. En aquesta ocasió, convidarem a recollir i 
caminar per la sala per observar les obres dels altres 
participants, no es podran fer comentaris, no es podrà 
tocar, només observar i observar-nos internament. 
Cadascú tornarà al seu lloc. 

Ronda de 
tancament 

10 min Pas 9. És important tancar, recollir el que ha passat, 
donar veu al grup perquè pugui expressar com s’ha 
sentit. 
  
Què m’emporto de la sessió? 

 

Agraïment 
final 

 És important que la facilitadora pugui tancar el cercle 
agraint la participació de tothom. 
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TEMPS DE CERCLE: COMPARTIM NECESSITATS (famílies)  

 
 

     Metodologia: activitat cooperativa, cercle proactiu 
Durada: 60 min 
Material: Retoladors, colors, revistes, tisores, materials varis i les targetes de les 
necessitats (veure link a material associat).  
A qui va dirigit: a les famílies de l’escola de qualsevol etapa educativa 
(recomanem màxim de 15 persones) 
Aquest cercle ens pot ajudar a:  
● Identificar les pròpies necessitats. 
● Donar importància a les pròpies necessitats per acompanyar de forma 

assertiva als fills i filles.  
● Generar un espai de paraula a casa.  
● Enfortir el vincle amb els fills i filles.  
● Generar autoreflexió sobre les maneres de relacionar-nos. 
● Prevenir conflictes intrafamiliars.  

 

Fase Durada Activitat 

Ronda 
d’entrada 

10 min La ronda d’entrada ens situa, ens possibilita centrar-
nos, introduir l’activitat, posar-nos en disposició a 
treballar, trencar el gel, promoure el coneixement entre 
les persones del grup i fer un “termòmetre emocional”. 
Presentem l’objecte que dóna la paraula i expliquem les 
normes de funcionament del cercle. 
Iniciem la ronda, la persona facilitadora pot començar 
responent ella en primer lloc. 
Alguns exemples són: 

- Com venim avui? 
- Com ha estat el dia d’avui? 
- Com ens hem llevat i com estem ara? 

 
La resposta es pot fer a través d’una paraula, una frase, 
però també a partir d’un gest, un color, so, emoció, 
moviment de cos, fer o dir una forma geomètrica... És 
un moment perquè tothom tingui l'oportunitat 
d’expressar-se a l’equip i manifesti com se sent en 
aquest moment. 

Activitat de 
mescla 

5 min L’activitat de mescla ens dóna l'oportunitat de jugar, de 
moviment, de generar confiança i el més important 
possibilita que les persones del grup puguin relacionar-
se amb aquelles que de forma natural no ho farien. 
En aquest cas farem una proposta: Que facin grups a 
partir de quina era l'activitat preferida del seu fill/a  a 
l’escola (mates, pati, plàstica…) Les participants 
s’aniran movent per la sala preguntant-s’ho. En general 
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es crea un clima distès, agradable… Quan s’hagin fet 
els grups, si es veuen molt desiguals, la facilitadora 
demana voluntaris per igualar els grups en nombre. Més 
o menys de 3 o 4 persones cada grup. 

Activitat 
principal 
 
 

20 min 
 

En grups petits es faran cercles. Al mig de cada cercle 
es posarà un una imatge que representi els infants, els 
fills i filles de les persones participants.  
 
Al voltant de la imatge es posaran les targetes de 
necessitats escampades a terra. 
 
Cada persona s’haurà de preguntar, dues qüestions: 

- En primer lloc, què creu que necessita aquesta 
imatge que representa el seu fill o filla, per donar 
el millor de si mateix a l’escola en aquest 
moment.  Quan ho tingui clar, apunta la 
necessitat en un paper. 

- Després es preguntarà: què necessito per 
acompanyar al meu fill/a?, i anota la necessitat. 

 
Un cop cadascú tingui identificades les dues 
necessitats, per torns s’explicaran que han triat i per 
què. Això es farà en grup petit (3-4 persones). 
 
Un cop tothom hagi compartit amb el grup petit, el 
facilitador/a convida que el cercle es faci gran. Si algú 
vol compartir amb el grup gran com s’ha sentit o que ha 
passat es pot donar espai. 

Preguntes 
per a la 
reflexió 

 Ens és fàcil detectar les necessitats pròpies i dels fills i 
filles? Com escolto les meves necessitats i les dels 
altres?  

Activitat 
energitzant 

5 min Convidem al grup a aixecar-se.  
Amb la persona que tinguin al costat compartiran un 
boli. Es tracta de moure’s per la sala amb el boli 
sostingut entre les dues persones amb la punta del dit, 
s’hauran de fixar en si se senten escoltats, si porten la 
veu cantant, si s’adapten, el joc és que no caigui a terra. 
Podran ballar, córrer, moure’s lentament.  
Probablement si els cau el bolígraf és perquè d’alguna 
manera no s’han escoltat (entenent que és un joc). 
(Compte amb les mesures sanitàries, si cal es pot 
canviar l’activitat consultant la llista d’activitats de 
mescla). 
Aquest joc doncs, serveix com a metàfora del que és 
escoltar el que necessita l’altre.  
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Ronda de 
tancament 

 És important tancar, recollir el què ha passat, donar veu 
al grup perquè pugui expressar com s’ha sentit. Algunes 
preguntes de ronda de tancament podrien ser: 

- Que m’emporto? 
- Dir una paraula de la sessió. 

Agraïment 
final 

 És important que la facilitadora pugui tancar el cercle 
agraint la participació de tothom. 
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BLOC 1. MATERIALS PER A DISSENYAR CERCLES 
 
 

PREGUNTES RONDES D’INICI 

 
CONEIXEMENT MUTU 

Una cosa que t’hagi agradat de les 
vacances, el cap de setmana, aquest 
pont, el dia d’avui, etc. 

Un menjar que t’agradi? (menjar, 
esport, música, película, actor/a, etc.)  
 

Una cosa que t’agrada fer els caps de 
setmana? 

Què t’agrada més: el mar o la 
muntanya, per què? 

A l’estiu, ets més de bambes o de 
xancletes? 

 
Quin és el teu color preferit? 

 
Quin és el teu esport preferit? 

Quina és la teva música preferida? 

  
AFIRMACIÓ 

Quin és l’origen del teu nom? (aquesta 
pregunta caldrà preparar-la abans). 

Una cosa que se’t dóna bé fer? 
 

Una habilitat que tinc és… 

Sóc molt bo/na en... 

Una cosa que canviaries de tu 

mateix/a... 

Una cosa que t’agrada de tu mateix/a... 

 

Hi ha alguna persona del grup a qui 
t’agradaria donar una abraçada? 

 
IMAGINACIÓ 

De quin color pintaries el dia d’avui (la 
classe, la teva habitació, etc)? 

Amb quin personatge famós 
passaries un cap de setmana? 

Què hi faries en una paret molt gran i 
blanca? (hi pots escriure, dibuixar, pintar  
el que tu vulguis) 

De quin color ets/estàs avui? 

 Quin so ets avui? 
 

Amb quin animal, salvatge o 
domèstic, t’identifiques? 

 
EMOCIONS 

Avui em sento... 
 

Una emoció que hagis tingut en els 
últims tres dies.. 

Un agraïment (a la persona o les 
persones que desitgis i per què...). 

Què et fa por? 

Què et dóna alegria? Què és allò que et pot relaxar? 

Aquina temperatura emocional estàs 
ara?Entre agradable 10 i desagradable 0.  

Com t’has llevat aquest matí? (amb 
les cartes de S/N ampliades a terra) 

Quin és el moment més feliç que 
recordes?  

 

Quina és la situació que t’ha fet 
passar més vergonya? 

 
RELACIONS 

Digues una qualitat d’un/a amic/a que 
t’agradi? 

Què és allò que necessita un grup per a 
que tu en formis part? 
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Què agrairies a una persona de les que és 
aquí? 

 

Quines coses o activitats fas amb els 
teus amics quan esteu junts? A què 
jugueu? 

Quan em castiguen els pares... 
 

Què necessites per perdonar a algú que 
t’ha fet mal? 

 
EXPECTATIVES 

A què vull dedicar-me? Què m’agradaria fer a l’escola? 

El meu desig pel pròxim…. trimestre, 
estiu, curs, casal, família... 

Tens ganes de tornar a l'escola abans que 
s'acabi el curs? (confinament) 

Penses que el funcionament de l'escola 
serà igual que fins ara? Com creus que 
canviarà? (confinament) 

Com creus que podríem compartir les 
nostres emocions i vivències d'una 
manera segura tenint en compte la nova 
situació? (desconfinament) 
 

Què és el que més has trobat a faltar de 
l’escola durant el confinament i les 
vacances d'estiu? 

Com et veus d’aquí a 10 anys, 15, 20…? 

 
PREGUNTES SOBRE TEMÀTIQUES ESPECÍFIQUES PER ALS CERCLES DE DIÀLEG O 
TEMPS DE CERCLE 

 
NECESSITATS. Es recomana fer primer l’activitat de necessitats, amb les targetes de 
necessitats, i a partir d’aquí seleccionar les que més es comparteixin.  
 

Què necessites per sentir-te en calma 
/feliç /fer fora la ràbia/ sentir-te segur. 

Què necessites per sentir-te estimat/ 
reconegut pel grup... 

Què necessites per treballar amb més 
motivació? 

 

 
EXPERIÈNCIES 

 
De què creus que parlaran els vostres 
pares avui a la reunió d’inici de curs? 

Explica'ns una experiència positiva 
(vivència) o moment viscut de felicitat 
d’aquest cap de setmana 

 
Com recordes el curs passat? Vols 
compartir algun moment viscut que 
voldries recordar? 

Algú se'n recorda de la primera vegada 
que va anar amb avió? o va viatjar en 
vaixell? 

 
Quina ha estat l'experiència més 
impactant del curs passat? 

Com esperes que sigui aquest curs? 

 
 
FUNCIONAMENT DEL GRUP 

Quin paraula representa al teu grup? 
Amb què compararies al teu grup, la 
teva classe, els que som avui? 

Si haguessis de buscar un mot (nickname) 
al teu grup d’amics, quin seria? 

Què creus que necessita aquest grup 
per a que funcioni correctament? 
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Què és allò que et fa reforçar el vincle 
amb el grup. És a dir, que és allò que fa 
que el grup estigui unit i bé? 

Si el teu grup fos un equip de futbol quin 
seria? 

 
 

PREGUNTES RONDES DE TANCAMENT 

 
 

Una cosa/idea que t’emportes del 
dia/cercle/classe d’avui? 

Què t’ha sorprès d’avui? 

Una cosa que t’agradaria repetir del que 
s’ha fet avui. 

 
Com t’has sentit fent aquesta activitat? 

Una paraula/gest/moviment que et 
sorgeixi després de la dinàmica. 

Quins camins nous has caminat avui?  
 

De què he estat capaç avui? 
 

Quins lladres de temps hem tingut avui?  
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BLOC 2.  ACTIVITATS EN GRUP

 
 

NOM DE L’ACTIVITAT: JO SOC... 

Àmbit o temàtica Bloc 2.1: Benvinguda i acollida. 

A qui es dirigeix/ 
etapa 

Educació 
Infantil, Educa- 
ció Primària, 
ESO. 

Durada Infantil: 45-60 minuts 
Primària/ESO: 2 
sessions de 45 
minuts 

Objectius 

- Retrobar el grup, conèixer persones noves en el grup. 
- Treballar l'autoconcepte i l'autoestima. 
- Desenvolupar el coneixement de nosaltres mateixes. 
- Valorar aspectes positius propis. 

Metodologia 

Dinàmica de grup, descripció verbal, conte, dibuix.  

Desenvolupament 

Estem drets a l’aula i la sala lliure de cadires, tots i totes ens presentem, “Jo soc…” 
 
Anem passejant per l'aula i saludant de diferents maneres a qui anem trobant. 
 
Expliquem un conte que anirem comentant: 

- Ed. Infantil: “Coses que m´agraden de mi” 
- Cicle Inicial i Cicle mitjà: “Jo vaig amb mi” 
- Cicle superior i ESO: “La vasija agrietada de Akimo” 

 
Individualment fem un dibuix de nosaltres mateixes. Segons l’edat escrivim també 
rètols, frases, vinyetes, explicant Qui Som 
 
Cadascun es presenta de nou amb el seu dibuix-cartell. 

Organització de 
l'espai 

Aula.  Material Fulls/cartolines 
Segons l´edat millor 
 din- A3.  
Llapis,colors, 
rotuladors. 

Adaptacions 

Segons l'etapa farem servir un conte o un altre. 
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A les descripcions d'un/a mateix/a incentivar segons l´edat a incloure 
característiques d´aparença, de família, de coses que fan, coses que els agrada, 
personalitat, .. 
 
Després d´haver comentat els contes podrien fer una nova descripció d´ells 
mateixos més completa. 
  
Un cop fet el dibuix d´un mateix es pot animar a convertir-lo en una mena de cartell 
amb frases que els descriuen. 
 
També es poden fer servir retalls de cartolines, papers de colors, gomets, 
purpurina, pega, tisores… i un cop acabat  el dibuix convertir-lo en un cartell. 

A tenir en compte 

Els contes  “Coses que m'agraden de mi” i “Jo vaig amb mi” son eines per parlar de 
nosaltres mateixos i els aspectes nostres que ens agraden. 
 
El conte “La vasija agrietada de Akimo” dóna peu a reflexionar sobre les nostres 
fortaleses i també sobre aquells aspectes que tot i que no se´ns donin tant bé, al 
reconèixer-los també esdevenen fortaleses. 
 
Bibliografia: 
“Coses que m'agraden de mi”. Tracey Moroney. Sm. 
“Jo vaig amb mi”.Raquel Díaz Reguera. Thule. 
“La vasija agrietada de Akimo” Cuentos de burbujas de paz. Sylvia Comas. Nube de 
tinta. 
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NOM DE L’ACTIVITAT: DESCOBRINT ELS NOSTRES “PODERS”. 

Àmbit o temàtica BLOC 2.1: Benvinguda i acollida. 

A qui es dirigeix/ 
etapa 

Cicle Infantil, 
Primària i 
ESO. 

Durada 60 minuts. 
 

Objectius 

- Resignificar l’experiència viscuda. 
- Compartir les vivències del confinament. 
- Fomentar i valorar el poder i capacitat  interior. 
- Afavorir i enfortir  la capacitat de  resiliència.  

Metodologia 

Expressió plàstica i/o fotografia, visualització del record i paraula.  

Desenvolupament 

Introducció-visualització: Tanquem els ulls, respirem, connectem amb 
l’experiència viscuda, recordem la vivència individual del confinament. Un cop hem 
connectat amb el record, la persona referent llegeix el text d’introducció a l’activitat 
(mirar "a tenir en compte“ al final de la fitxa). 
 
Dibuix o fotografia: Fem dibuix o fotografia que expressi la capacitat “nostre poder 
que hem descobert”. Quan parlem de poders no parlem de poders fantàstics sino 
de capacitats, de “poders” reals o coses que has après a fer (per exemple: Parlar 
més amb la meva família, fer vídeos, tenir més paciència, cuinar pastissos, cuidar-
me quan estic trista…) es pot portar més cap al terreny personal i emocional o 
general, segons es cregui més convenient. El tipus de creació segons l’edat seria: 

- C. Infantil i Inicial: Dibuix i nom del “poder”. 
- C. Mitjà: Dibuix o fer fotografia que representi el "poder" i nom del “poder”.  
- C. Superior i ESO: Fer fotografia que representi el "poder" o dibuix i petita 

explicació. 
 

Ronda de paraula:  En cercle, cada persona explica la seva creació i la capacitat 
“poder” que ha desenvolupat durant aquest temps de confinament.  
 
Creació del llibre: es pot fer dins la mateixa sessió mentre es van fent els dibuixos 
i les fotografies o posteriorment. 
 

- Creació del llibre Manual: Enganxem els dibuixos i nom/explicació en un 
llibre fet amb cartolines o paper i li fem una tapa.  
 

- Creació del llibre digital  Es pot fer amb diferents programes (mirar a 
l'apartat "a tenir en compte").  

Organització de Espai per a fer Material Dibuixos: Material 
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l'espai creació 
individual i 
espai per a fer 
cercles. 

per dibuixar i pintar, 
fulls i/o cartolines.  
Fotos: tauletes, 
càmeres o mòbils.  
Llibre de paper: 
cartolines, material 
per enquadernar. 
Impressora en el cas 
que hi hagin fotos. 
Llibre digital: 
Ordinadors, tauletes o 
cromeboks. 

Adaptacions 

Activitat adaptada del Racó emocional ANTACABANA  “Descobrint els nostres 
SUPERPODERS” IE. ANTAVIANA i SSAE Pla de Barris:  
https://sites.google.com/escolantaviana.org/racoemocionalantacabana/la-sala-
destar#h.2qt0afvj301  

A tenir en compte 

Possible Text o explicació introductòria: 
 
“Totes les persones tenim alguna HABILITAT, una CAPACITAT concreta, unes 

QUALITATS innates, uns “poders” que ens fan úniques. 

L'avorriment o els moments difícils poden fer sorgir talents amagats i FORTALESES 

ocultes. Tota l’experiència del confinament ens ha fet redescobrir-nos i hem 

descobert capacitats que ens han ajudat a estar millor durant el dia a dia. 

Pensa, recorda i dibuixa (o fes una foto que representi) i explica'ns quina capacitat, 

quin talent, quin “PODER“ se t'ha activat a tu aquests dies. 

 
Quan parlem de poders no parlem de poders fantàstics sino de poders reals que 
ens ajuden i ens fan avançar cada dia. 
 
Creació del llibre digital  
Es pot fer amb els següents programes: 

Jamboard:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.androi
d.apps.jam&hl=ca 
Padlet: https://es.padlet.com/ 
Canva: https://www.canva.com/ 
 

Segons el domini dels programes es podrà fer a la mateixa sessió o s’haurà de 
dedicar una sessió a part per explicar com funciona el programa i fer el muntatge 
del llibre o recull posteriorment. 

 

https://sites.google.com/escolantaviana.org/racoemocionalantacabana/la-sala-destar#h.2qt0afvj301
https://sites.google.com/escolantaviana.org/racoemocionalantacabana/la-sala-destar#h.2qt0afvj301
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.jam&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.jam&hl=ca
https://es.padlet.com/
https://www.canva.com/
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NOM DE L’ACTIVITAT: ALLIBEREM TENSIONS 

Àmbit o temàtica BLOC 2.2: Emocions. 

A qui es dirigeix/ 
etapa 

ESO 
(adaptació 
Infantil, 
Primària). 

Durada 50 minuts. 
 

Objectius 

- Fomentar la canalització i expressió de tensions. 

- Donar cabuda a expressions de vegades menys reconegudes o 

considerades com a desagradables o “dolentes”. 

- Elaborar aquestes emocions expressant-les de forma simbòlica.  

Metodologia 

Expressió artística, cos, paraula. 

Desenvolupament 

10 min: Els acompanyem en una relaxació simple (amb música o sense). Ulls 

tancats, en silenci, escoltem com està per dins el nostre cos: respirem portant l’aire  

al cap, ulls, front, gola, esquena, pit, braços, mans, estómac, pelvis, lumbars, 

cames, peus. I llencem la pregunta: On heu sentit que costa més fer arribar l’aire? 

On es resisteix la respiració? Posar la mà a sobre per investigar: com és aquesta 

part? Quina forma pot tenir, quin color, quina temperatura? 

10 min: Els hi donem un paper tipus din-A 4, convidem al grup  a pintar aquesta 

sensació que han identificat. 

5 min: Els proposem alliberar la tensió/bloqueig que han sentit esquinçant el dibuix 

en trossos de forma lliure. Poden fer-lo amb força, amb delicadesa, etc.  

25 min: Els hi facilitem una cartolina (si pot ser tamany din-A 3 millor) i els hi 

proposem fer un collage amb els trossets de paper i els altres materials preparats a 

l’aula.  

Els convidem a posar un títol a la seva obra. 

Organització de 
l'espai 

Aula o espai 
obert. 
Preferiblement 
sense 
obstacles.  

Material Colors, ceres, paper 
de dibuix, paper del 
wc i altres materials 
diversos com paper 
de diari, pals, pega, 
tisores. 



           

 

25 
 

Adaptacions 

Infantil/primària: 

Podem convidar a posar atenció en cadascuna de les parts del cos, respirant, poc a 

poc i portar-hi l’aire posant la seva pròpia mà a sobre, per tal que ho sentin: a la 

panxa, com arriba l’aire? S’omple? Al pit? Com arriba l’aire? Al cap? Com arriba 

l’aire? Al front?, etc. Poden escollir una part que vulguin relaxar. I aquesta serà la 

que dibuixen, trenquin, i transformen en obra d’art. 

A tenir en compte 

Totes les emocions tenen cabuda, són necessàries i tenen alguna funció important. 

Totes necessiten mostrar-se i tenir reconeixement, ser cuidades i respectades. 

Les sensacions i les emociones més intenses necessiten un marc de seguretat per 
la seva expressió i canalització. 
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NOM DE L’ACTIVITAT: BALLEM UNA EMOCIÓ 

Àmbit o temàtica BLOC 2.2. Emocions. 

A qui es dirigeix/ 
etapa 

Educació 
Infantil, 
Primària, ESO. 

Durada 30 minuts. 
 

Objectius 

● Expressar i canalitzar les emocions a través de l’expressió corporal. 
● Reconèixer les emocions i verbalitzar-les. 
● Prendre consciència corporal a través de la dansa i les emocions que es 

generen. 
● Identificar el cos com quelcom que expressa i sent. 

Metodologia 

Expressió corporal i dansa lliure. 

Desenvolupament 

Preparem diferents tipus de música que pensem que poden convidar a sentir 
i transitar les diferents emocions.  
 
10 minuts: Expliquem què posarem música i que podran ballar lliurement i quan es 
pari la música hauran de convertir-se en estàtues. Anirem parant la música en 
funció del nostre criteri.  
 
20 minuts: Quan fan les estàtues, durant les diferents rondes, ens anem apropant 
d’un en un, de manera aleatòria i els convidem que posin paraules a l’emoció que 
estan sentint en aquell moment. Signifiquem les estàtues que ha fet cadascú fent 
referència a l’expressió corporal i facial que observem, fent una descripció (tens el 
cos relaxat, els braços oberts, la cara amb un somriure). Relacionant l’emoció, 
sentiment o allò que verbalitza amb el que expressa amb el cos. 

Organització de 
l'espai 

Aula o espai 
obert, sense 
obstacles. 

Material Ordinador amb 
altaveus o equip de 
música i  les 
músiques escollides. 

Adaptacions 

Per educació infantil escollim música per a treballar les emocions bàsiques i a 
mesura que anem avançant a Primària i ESO anem ampliant en emocions com en 
la selecció de músiques més complexes, donant peu a tota possibilitat d’expressió. 
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A tenir en compte 

L’activitat es pot treballar en diferents nivells de profunditat, pot ser una activitat 
energitzant, a la vegada és interessant connectar amb la importància del cos en 
l’expressió de les emocions. Tenim un cos que habitem i que parla per si mateix.  
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NOM DE L’ACTIVITAT: PAISATGES EMOCIONALS 

Àmbit o temàtica BLOC 2.2.  Emocions 

A qui es dirigeix/ 
etapa 

Educació 
Infantil, 
Primària i  
ESO. 

Durada 30 minuts.  

Objectius 

● Connectar amb les emocions. 
● Expressar les emocions, vivències i experiències viscudes durant el 

confinament. 
● Representar les emocions a través d’una creació artística. 
● Connectar amb els companys/es. Generar comunitat. 

Metodologia 

Creacions artístiques individuals. 

Desenvolupament 

5 minuts: A cadascú dels participants se li proporciona una llista amb diferents 
emocions, una cartolina i el material necessari per a dur a terme la proposta. 
10 minuts: Expliquem què podem comparar els diferents sentiments i situacions 
emocionals que vivim amb varietat de paisatges. Tenim un món interior ple de 
paisatges pintats d’emocions molt variades: alegria, agraïment, amor, amistat, 
tristesa, por, empipament, esperança… A quins paisatges s'assemblen o evoquen 
les nostres emocions? Preguntem: Us animeu a explorar-ho? 
20 -  30 minuts: Proposem pensar en una o bé un conjunt d’emocions i relacionar-
les amb un paisatge. A continuació fer una creació artística individual i lliure. 

Organització de 
l'espai 

Aula o espai 
obert.  

Material Cartolines blanques. 
Temperes. Pinzells. 
Recipient per als 
pinzells. Recipient per 
a l’aigua. Un drap. 
Cinta adhesiva. 

Adaptacions 

El llistat d’emocions s’anirà ampliant en funció de l’edat i vocabulari de l’alumnat. 
Segons l’edat dels infants i sempre que es consideri, es poden mostrar diferents 
paisatges com a model o idea per a desenvolupar la proposta. 

A tenir en compte 
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Es recomana usar un espai lliure de mobles per poder treballar a terra. 
El material per a dur a terme l’activitat ha d’estar preparat prèviament. 
Podem col·locar les cartolines a terra en forma de cercle perquè tothom pugui 
veure-les. 
Es recomana posar música suau de fons per crear un clima de calma i inspiració. 
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NOM DE L’ACTIVITAT: JUGUEM AMB LES NECESSITATS. 

Àmbit o temàtica BLOC 2. 3: Cooperació i sentiment de pertinença. 

A qui es dirigeix/ 
etapa 

Educació 
infantil, 
Primària i 
ESO. 

Durada Una activitat més 
reflexió 45 minuts 
Si es fan totes les 
propostes 1: 30 h 

Objectius 

- Desenvolupar i potenciar  la capacitat d’observació, de comunicació, 
d´escolta. Treballar la cooperació-solidaritat. 

- Fomentar l'empatia, la cohesió de grup,  l'intercanvi de punts de vista i 
maneres diverses de viure un mateix esdeveniment. 

Metodologia 

Jocs cooperatius per treballar les necessitats grupals. 

Desenvolupament 

A través d’aquestes dinàmiques treballarem aquestes necessitats: comunicació, 
escolta, empatia, cooperació - solidaritat i  el foment de l’intercanvi de punts de vista 
i maneres diverses de viure un mateix esdeveniment. 
Són un seguit de reptes grupals en les quals sempre ens hem de comunicar, 
escoltar, organitzar, col·laborar, ajudar, animar… 

Activitat 1: Construcció en grup: 20m. 
Ens organitzarem per grups. Amb les peces que tinguem a l’abast haurem de fer 
una construcció en grup amb un temps determinat. A continuació s’haurà d’arribar a 
un consens per posar un títol entre totes.  Presentar la creació. Parlar-ne/ Reflexió 
(10/15m). 

Activitat 2: Construcció d’una torre 20m. 
Ens organitzarem per grups. Amb les peces que tinguem a l’abast haurem de fer 
una torre ben alta i robusta amb un temps determinat.  
A continuació s’haurà de  transportar-la d'un extrem a l'altre de la sala sense que 
caigui. Parlar-ne/ Reflexió (10/15m). 

Activitat 3: Desplaçament amb 3 peces 20m. 
Ens organitzarem per grups.Amb les peces que tinguem a l’abast, haurem d'arribar 
d'un extrem a l'altre de la sala tot el grup (5 aprox.) fent servir 3 peces de 
psicomotricitat sense tocar el terra. Parlar-ne/ Reflexió (10/15m). 

Reflexió: 10/15m. 
 Tant si es fa només una dinàmica com si es fan totes 3. Al finalitzar caldrà que 
expressin com els hi  ha anat i que és el que els hi ajuda o els dificulta per  treballar 
en equip i quins aspectes / necessitats són importants per ser un equip).  
Preguntes més concretes: 
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 -Què ens dificulta per treballar en equip? Què ens ajuda? 
-Què necessitem per assolir un bon treball d’equip? 

Organització de 
l'espai 

Espai obert. Material Tot el material de 
psicomotricitat i d’educació 
física que tinguem a l’abast. 

Adaptacions 

Cada etapa educativa ha de poder adaptar la proposta i variar cada fase en funció 
de la maduresa i la realitat del grup. 

A tenir en compte 

En funció dels objectius caldrà organitzar els grups petits d’una manera concreta 
per a cada repte. No cal seguir l’ordre de les propostes ni tan sols fer-les totes. 
Segons l’edat del grup s’enfocaran les proves o des d’un joc simbòlic o des d’un 
repte. 
El simbolisme es pot adequar mitjançant una història, personatges que han 
d’aconseguir passar unes proves (tribu d’indis que han d’aconseguir un missatge, 
exploradors que han d’aconseguir un tresor, etc.) 
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NOM DE L’ACTIVITAT: ELS ARBRES I LES SEVES ARRELS. 

Àmbit o temàtica BLOC 2. 3: Cooperació i sentiment de pertinença. 

A qui es dirigeix/ 
etapa 

Primària i ESO 
(adaptacions 
per infantil i 
primer cicle.) 

Durada 60 minuts. 
 

Objectius 

 
● Treballar l'autoconeixement.   

● Fomentar el sentiment de pertinença. 

● Promoure el vincle entre iguals. 

● Valorar la capacitat de la xarxa com a element de resiliència. 

Metodologia 

A través del cos, la imaginació, l’expressió plàstica i la música. 

Desenvolupament 

10 min: Per començar han de buscar un espai que se sentin còmodes per la sala. 

Que tanquin els ulls, i es guia per una petita visualització de si mateixos/es com 

arbres: “Imagineu que esteu a un bosc. Com us ho imagineu? El terra és humit? 

Sec? Hi ha herba? Arbres? Què hi ha al voltant? Cases, riu, animals? 

5 min: Imagineu que cadascú de vosaltres és un arbre en aquest entorn. Com sou? 

Teniu fulles, pot ser alguna fruita o flor, les branques, el tronc i les arrels. Com 

són?, gruixudes, altes, baixes, color marró fort, clar?, com olora?, etc. 

Se’ls anima a representar l’arbre que han imaginat amb el cos, i quan el tinguin, 

obrin els ulls i mirin a la resta d’arbres. 

10 min: Indicarem com en aquest bosc, a vegades es viuen situacions adverses 

que ens afecten. “Primer hi ha una mica de vent i cada vegada es torna més fort. 

Ve per la dreta, ara per l’esquerra... ara sembla que sortirem volant! Com ens fa 

moure’ns? Perdem i/o se’ns trenca quelcom? 

Quan es valori, s’indica que el vent va baixant, i torna la calma. Es poden seure on 

són, ficar-se còmodes. 

10 min: Aquí és el moment d’explicar-les quelcom interessant del que, pot ser, 

podem aprendre com éssers humans: La història dels Tabonucos. Una espècie que 

viu a Puerto Rico. “Existeix una força secreta i un arrelament meravellós que s’ha 

perfeccionat a través dels segles. Un magnífic mecanisme de supervivència que 

resumeix el seu èxit. Aparentment, es troben dispersos per un lloc i un altre, entre 
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paisatges, boscos i planes, com individus separats de la mateixa espècie.  Però 

sota terra els Tabonucos busquen les arrels d’altres Tabonucos, entrellaçant-se 

amistosament i formant una poderosa xarxa invisible.  

Es busquen per protegir-se dels huracans, però també per compartir sàvia i 

nutrients. Així, quan arriba l’huracà, cap Tabonuco l’afrontarà sol, ja que a través de 

cada un d’ells, corre i es desplega la potència de tota una comunitat sincronitzada 

d’arbres. En el pitjor dels casos poden perdre branques i fullatge, però el vent, mai 

farà caure el seu tronc. A més a més, aquesta intel·ligent espècie tot i que estan 

units, no interfereixen en el desenvolupament i creixement particular de cada arbre. 

No es treuen espai ni s’ofeguen, no deformen el seu creixement”. 

15 min: Se’ls demana que s’imaginin l'arbre que han visualitzat abans amb unes 

arrels entre ells/es que els hi permet veure’s bé i comunicar-se, i que el representin 

en un dibuix. 

15 min: Finalment, s'ajunten tots els arbres en un mural on puguin compartir 

vivències i vegin el bosc resistent del qual formen part.  

 

Cada protagonista haurà pogut decidir com és en l'espai que ocupa, i a la vegada, 

reconèixer els altres, amb les seves particularitats. A més d’entendre que mantenir-

se unides i units és una gran potencialitat per viure. 

Organització de 
l'espai 

Espai ample, 
sense 
obstacles. 

Material Fulls blanc/reciclats, 
ceres, paper 
d’embalar (mural). 
 
 

Adaptacions 

INFANTIL I PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA:  
La descripció de la història dels Tabonucos es pot simplificar. 
Es comenta l’aparent llunyania dels arbres, però com en realitat estan molt a prop. 
Aquí és el moment d’explicar-les quelcom important: “Existeix una força secreta des 
de fa molts anys a sota la terra. És la de les arrels entrellaçades entre tots i cada un 
dels arbres tan llunyans i diversos. Per aquí es comuniquen i comparteixen 
nutrients per ajudar-se a créixer. I el més fantàstic!, quan passen per situacions 
difícils, entre tots col·laboren per mantenir-se fora de perill.” 
 
Font original: 
http://lamagailustrada.blogspot.com/2012/11/el-secreto-de-los-tabonucos-
gilberta.html 
  

A tenir en compte 

● - Es pot afegir més detalls del bosc en l’explicació: és humit, fa calor, passa un riu 

http://lamagailustrada.blogspot.com/2012/11/el-secreto-de-los-tabonucos-gilberta.html
http://lamagailustrada.blogspot.com/2012/11/el-secreto-de-los-tabonucos-gilberta.html
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al costat, etc. 

● - Abans de fer els moviments de vent, pluja, terratrèmol, etc. Es pot afegir una 

corda o llana que passi per tothom, generant una mena de xarxa d’arrels 

simbòlica. 

● - Es pot oferir la possibilitat de fer sons durant els temporals. 

● - Es poden afegir idees com a exemples per passar-se nutrients amb moviments 

simbòlics de les mans, per agafar-se als peus per no caure amb el vent, etc. 

● - Es pot posar música relaxant durant la creació del dibuix.  

● - Poden posar-li entre tots/es un nom particular al bosc i cadascú nom al seu 

arbre. 

● - Si cal, adaptar el vocabulari a cada edat. 

●  
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NOM DE L’ACTIVITAT: TRACTEM-NOS BÉ. 

Àmbit o temàtica BLOC2. 3: Cooperació i sentiment de pertinença. 

A qui es dirigeix/ 
etapa 

Cicle Inicial, 
(adaptacions per Cicle 
Infantil, Mitjà, Superior 
i ESO.) 

Durada  
60-90 minuts. 

Objectius 

- Fomentar la millora en el clima de convivència del grup classe. 
- Treballar la cohesió grupal. 
- Fer prevenció de dinàmiques d’assetjament a l’aula. 
- Apoderar als infants a l’hora d’expressar malestar dins el grup classe. 
- Prendre consciència d’aquelles coses que en fan sentir bé dins el grup 

classe. 

Metodologia 

Conte o vídeo, expressió plàstica, cercle de paraula. 

Desenvolupament 

Explicació conte o projecció de vídeo 
- Infantil/ Inicial i 3r: Conte “El Monstre petit diu No!”. 

- 4rt,C.Superior,ESO: “Cadena de favores infinita” 

https://youtu.be/8Gosg1ybxTU 

Comentem i  fem petita reflexió  sobre el conte o el vídeo. 

 

Tanquem els ulls, ens relaxem i pensem en: 
- Infantil/ Inicial i 3r:  

1r) Una cosa que NO m’agrada i em fa sentir malament que passa al grup 

classe.  

2n ) Una cosa que SI m’agrada i em fa sentir bé que passa al grup classe. 

 

- 4rt, C.Superior, ESO: 

1r ) Una cosa que SI m’agrada i em fa sentir bé que passa al grup classe. 

2n) Una cosa que NO m’agrada i em fa sentir malament que passa al grup 

classe.  

 

Dibuixem i/o escrivim: Les dues coses que hem pensat en dos fulls diferents mida 

Din-A5. 

Explicació i Mural: En cercle cadascú ensenya i explica els seus dos dibuixos i/o 
escrits del que SÍ li agrada i el fa sentir bé, el què NO i explica com el fa sentir…, i 

https://youtu.be/8Gosg1ybxTU
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els enganxem en un mural.  
 
Reflexió del Mural: (Es pot fer en una sessió a part) Es dóna un temps per a fer 
una reflexió grupal sobre les coses que s’han dit i han sortit en el mural. 
 
Possibles preguntes:  

- Què penso del que s’ha dit, ha sortit al mural. 
- Creieu que el que ha sortit és representatiu del que passa al grup? 
- Em sento identificat o identificada amb les coses que han sortit al mural i 

han dit les companyes? En quin rol em sento identificada o identificat. 
- Quina cosa puc fer per millorar les coses que passen al grup que no 

agraden?  

Organització de 
l'espai 

Aula o espai 
per a fer cercle 
i per a fer 
creació 
individual. 

Material Full o cartolina mida 
Din-A5, paper 
d´embalar, material 
per a dibuixar i per 
escriure, projector o 
vídeo, Pc i connexió a 
internet, conte. 

Adaptacions 

Les preguntes de la reflexió final s'hauran d'adaptar segons les edats del grup.  
 
Activitat adaptada del Projecte “Tractem-nos bé” de l’Equip Social del Pla de 
Barris de l’IE Antaviana a 2n de primària.  
 
Bibliografia: “El Monstre petit diu No!”, Güettler, Kalle / Helmsdal, Rakel / 
Jónsdottir, Áslaug .Editorial: Sushi Books. 

A tenir en compte 

Normalment es recomana preguntar primer les coses que em fan sentir malament i 
després les coses que em fan sentir bé. Hem canviat l’ordre de les preguntes a 4rt, 
C. Superior i ESO,  ja que venim del vídeo “Cadena de favores infinita”  que ens 
parla, ens transporta i ens connecta amb les coses que ens fan sentir bé i després 
ens transportarem a les que ens fan sentir malament. 
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NOM DE L’ACTIVITAT: JO NECESSITO, NOSALTRES NECESSITEM 
 

Àmbit o temàtica Bloc 2.3: Cooperació i sentiment de pertinença.            
 

A qui es dirigeix/ 
etapa 

Educació 
infantil,  
Primària i ESO 
(amb 
adaptació per 
a cada etapa). 

Durada 25 minuts.  
 
 

Objectius 

- Aprendre a ser un/a mateix/a.  
- Fomentar la competència social i ciutadana: Aprendre a viure juntes. 
- Presentar les necessitats les 36 cartes existents.  
- Conèixer les nostres necessitats individuals. 
- Desenvolupar l’empatia davant el que necessiten els companys i 

companyes de classe o els participants del grup. 
- Fomentar  la pràctica en el treball cooperatiu i de presa de decisions 

conjunta. 
- Detectar i consensuar les necessitats del grup i així donar pas a un treball 

significatiu en les següents sessions  
- Treballar aquelles necessitats que s'hagin consensuat en el grup. 

Metodologia 

Presa de decisions en format piramidal, treballa les estratègies del grup per arribar 
a consensos.  

Desenvolupament 

Els primers 5 minuts:  
En cercle: 
S’explica que són les cartes de les necessitats i quina és la seva utilitat, s’ensenyen 
una a una.   

Amb Infantil i Cicle Inicial es pot improvisar  un conte de les coses que 
necessitem per viure i ser feliços. Es poden escollir aquestes necessitats ( o 
altres) com a prioritàries i bàsiques: Amor, amistat, companyia, Diversión, 
escolta, jugar, pau, pertinença, respecte, seguretat i suport.   

 
Al llarg de 5 minuts més: 
Es demana que :  
Cadascú Individualment faci una ullada a les fitxes de necessitats i decideixi quines 
són les que necessita per a ell/a mateixa.   
Les pot anotar o dibuixar depèn de l’etapa. 
Es demana que cadascú pensi quines necessitats necessita tenir cobertes  en 
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el grup per donar el millor de si mateix/a. 
ESO i Cicle Mitja i Superior de primària: Els demanem que en pensin 5 i les apuntin, 
que no les agafin ja que tothom ha de poder veure-les. 
Infantil Cicle Inicial: En pensaran només 2. 
 
En total un aproximat de 2 a 3 minuts. 
Els invitem a posar-se en grups de tres persones (amb les dues persones que 
tenen al costat) i comentin les necessitats que han escollit, per consensuar una 
llista conjunta també de 5 necessitats.   
Infantil i Cicle Inicial les explicaran als amics. 
 
Els donem uns 3 minuts, tot revisant que han pogut arribar a un consens. 
Els convidem que facin un grup de sis persones (amb el grup de tres que tinguin a 
la dreta) i que consensuïn també quines són les 5 necessitats que els sembla 
important tenir cobertes, els donem uns 4-5 m. i seguim amb la mateixa dinàmica: 
grups de 1, 3, 6, 12 i finalment tot el grup (24). 
 
Cada cop el consens es complica més; així doncs, haurem de 
donar-los més temps, però no gaire (podem afegir d’1 a 2 m.) per al nivell piramidal 
quan ja estem al grup de 12 persones, potser necessitem uns 6 minuts i el mateix 
per a tot el grup.  
 
Infantil i Cicle Inicial s’ajuntaran i escolliran totes les que vulguin amb un grup 
màxim de 6. A continuació es trobaran tot el grup classe amb la mestra. 
 
Posada en comú. 
En cercle:Cicle Superior, Mitjà  i ESO: Fer un llistat o foto de les necessitats que 
han sortit per saber què necessita el grup classe i penjar a l’aula. 
Infantil i Cicle Inicial : Fer un dibuix de la necessitat que més els hi agradi ( a nivell 
individual )  i penjar a l’aula.   
 

Organització de 
l'espai 

A l’aula o un 
espai obert. 

Material Les 36 cartes de 
necessitats. 
 
Full i llapis per cicle 
superior i ESO.  
 
Fulls i colors per 
infantil. 

Adaptacions 

Cada etapa educativa ha de poder adaptar la proposta i  variar cada fase en funció 
de la maduresa i la realitat del grup. 
 
Infantil i Cicle Mitjà :  
-Reduir el nombre de targetes de necessitats ( usar les primordials potser amb 10 
n’hi ha prou). Es poden escollir aquestes necessitats ( o altres) com a prioritàries i 
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bàsiques:  amor, amistat, companyia, diversió, escoltar,jugar, pau, pertinença, 
respecte, seguretat, suport.   
-Usar cartes amb dibuixos 
-No fer grups autònoms de més de 3 o 6 alumnes 
-El/la mestra ha de poder estar atenta a cada grup i guiar  
 
Cicle mitjà superior i ESO: Es poden usar gairebé tot el pac de necessitats complert 
així com fer la proposta complerta.   

A tenir en compte 

A través  de les cartes de les necessitats:  
Conèixer quines son les necessitats individuals i Conèixer les necessitats del grup.  
 

“Si tenim les necessitats cobertes ens sentirem bé (contents/es, feliços/es, 
satisfets/es, etc.)  i podrem donar el millor de nosaltres mateixos/es i, en canvi, si no 

les podem satisfer ens sentirem malament (indignació, gelosia, ràbia, etc.). Si 
alguna cosa no va bé en el si del grup, sempre podrem revisar quina és la 

necessitat que no està coberta i mirar de donar-li resposta” 
 

Aquesta activitat suposa una alfabetització  de les necessitats i ofereix un 
global d’allò que el grup necessita.    
Es recomana proposar-la com a primera activitat de necessitats per tal de 
familiaritzar-se amb elles. Després d’aquesta dinàmica  qualsevol dinàmica. 
 
Pot ser que sigui difícil; per tant, serem acurats/des en el moment de 
plantejar-la i sempre tindrem en compte les característiques del grup. Cal 
considerar també que requereix temps (uns 20 minuts). Adaptada al joc amb 
necessitats cobrarà més sentit.(Cada apartat  pot oscil·lar dels 2 als 6 minuts en 
funció del grup). 
 
Respecte a l’ordre de seqüència és important començar per la presentació, la 
consciència individual i posteriorment el consens del grup. 
En funció de les ordres establertes per la situació de la COVID 19 es farà el mateix 
exercici  mantenint la distància de seguretat i sense tocar  el material. Es 
presentaran les targetes i es deixaran en un lloc fix perquè tothom hi pugui donar un 
cop d’ull.   
 
La tècnica piramidal és una tècnica cooperativa que funciona de la següent manera: 
1-2-4-8-16-32, en l’activitat es presenta com a 1-3-6-12-24, entenent que podem 
treballar amb un grup de 24 persones, però caldrà adaptar-la a cada grup concret. 
Si ens sembla molt difícil el consens de tot el grup, podem utilitzar la tècnica 1-2-4. 
 
Font: 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/valorsiacti
tuds/socioemocional/eines/ 
 

 
 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/valorsiactituds/socioemocional/eines/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/valorsiactituds/socioemocional/eines/


 

 

R E S P E C T A N T  E N  T O T  M O M E N T  E L S
T E M P S  I  P R O C E S S O S  D E  C A D A S C Ú ,
" D E M A N A N T  P E R M Í S "  P E R  E N T R A R  A
T R A C T A R  A Q U E S T S  T E M E S .
 
A C L A R I N T  A S P E C T E S  R E A L S  D E  L A
P È R D U A  I  D I F E R E N C I A R  E L S  T I P U S  D E
D O L  ( P È R D U E S  E N  G E N E R A L )
 
N O  C A L  D I R  O  F E R  R E S  S I  N O  E N S
S E N T I M  P R E P A R A D E S .  
 
A C O L L I N T  T O T E S  L E S  F O R M E S
D ’ E X P R E S S I Ó  D E  M A L E S T A R

G E N E R A R   E S P A I S  D ' E S C O L T A  I  E X P R E S S I Ó .
 
P A R L A R  D E L  Q U E  H E M  P E R D U T ,  M I R A R
F O T O S  O  R E C O R D A R  A N È C D O T E S  I
M O M E N T S  D E  C O N V I V È N C I A  É S  P O S I T I U
P E R  T A L  D ’ E L · L A B O R A R  A Q U E S T  D O L .
 
C O M P A R T I R  A M B  E L S  A L T R E S  L E S  N O S T R E S
V I V È N C I E S  P E R  G E N E R A R  E M P A T I A  
 
F E R  R I T U A L S  D E  C O M I A T :  D I B U I X O S ,
C A R T E S  E X P R E S S A N T  S E N T I M E N T S
 
 

P E R  A J U D A R  A  C O M P R E N D R E  E L  Q U E  H A
P A S S A T  I  A C T I V A R  E L S  P R O P I S
R E C U R S O S  P E R S O N A L S
 
P E R  A  E X P R E S S A R  E L S   S E N T I M E N T S   I
S E N T I R - S E  R E C O N E G U T S  I
R E C O N E G U D E S
 
P E R  P A L · L I A R  E L  D O L O R  I   P R E V E N I R  E L
T R A U M A

" D O L "  V E  D E  L A  P A R A U L A  " D O L O R " .  E S  R E F E R E I X
A L  P R O C É S  F U N C I O N A L  Q U E  E X P E R I M E N T A  U N A

P E R S O N A  Q U E  H A  P A T I T  U N A  P È R D U A
S I G N I F I C A T I V A

 

L’ACOMPANYAMENT DEL
DOL A L’ESCOLA

Q U È  F E M ?

PER A QUÈ ?  

SERVEI DE SUPORT I ACOMPANYAMENT EMOCIONAL 

COM ?



R E C O M A N A C I O N S  P E R
L ’ A C O M P A N Y A M E N T

E M O C I O N A L  I N D I V I D U A L

 

 

D E T E C T A R  E L S  S E N T I M E N T S  I  L E S
N E C E S S I T A T S  Q U E  H I  H A  D A R R E R E
D E  L E S  P A R A U L E S

E S C O L T A R  P O S A N T  S E  E N  E L  L L O C
D E  L ’ A L T R E  I  A C O L L I R  E L  Q U E  E S
D I U  S E N S E  F E R  V A L O R A C I O N S

A C C E P T A R  L E S  P È R D U E S  I
R E C O N È I X E R  E L S  A P R E N E N T A T G E S

E X P L I C A R  E L  Q U E  E N S  P A S S A  I  R E B R E  U N A  E S C O L T A
E M P À T I C A  A F A V O R E I X  L A  R E S I L I È N C I A

C O M ?

O F E R I R  C A N A L S  D ' E X P R E S S I O
V A L O R A N T  E L  M É S  A D E Q U A T  P E R  A
C A D A  A L U M N E

G E N E R A R  E S P A I S  S E G U R S  I  D E
C O N F I A N Ç A  P E R  C O M P A R T I R
V I V È N C I E S

SERVEI DE SUPORT I ACOMPANYAMENT EMOCIONAL 

RESPECTAR I VALIDAR EL QUE LA PERSONA

EXPRESSA. NO FORÇAR A PARLAR 

 L’ALUMNAT QUE NO PUGUI EXPRESSAR LES

SEVES VIVÈNCIES.

 


