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Vivim en una societat on diàriament se’ns plantegen reptes per 
afrontar, emocions per gestionar i obstacles per saltar. Per això 
és important donar a l’alumnat eines i recursos per fer front al 
dia a dia d’una forma sana i adaptativa.

L’objectiu d’aquesta guia i agenda és donar suport al desenvolupament 
emocional i social dels infants per evolucionar les competències que els 
permetin: 

• Identificar les seves emocions i regular-les millor. 

• Generar emocions positives.

• Desenvolupar una autoestima positiva.

• Mantenir relacions socials sanes.

• Potenciar el seu nivell de benestar personal.

• Tenir una bona relació amb el que els envolta. 

 

En definitiva, ser nens o nenes  
i futurs adults feliços!

Quan una persona se sent a gust amb ella mateixa,  
és capaç de treure el millor d’ella! 
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Què trobaràs en aquesta guia? 

1      Marc conceptual per entendre la base metodològica de l’agenda.

2      Coneixem les emocions

 • Què és una emoció i quina és la seva funció.

 • Entenem les emocions bàsiques. 

 • Facilitem l’expressió emocional als infants.

3      Procediment metodològic.

 • Orientacions per acompanyar els infants en el seu      

 desenvolupament emocional i en les activitats.

 • Plantejament de les activitats.  

4      Annex 1 : Proposta de funcionament de les activitats proposades. 

5      Annex 2: Material complementari per acompanyar les activitats  

        de l’agenda. 

Sobre l’autora d’aquesta guia: 

Laia Fauria Frigola (psicòloga col·legiada)
Grau de Psicologia a la Universitat de Girona.
Especialitat en educació emocional i benestar a la Universitat de Barcelona.
Projecte Arrels a Girona, un espai on acompanyar les famílies i infants en el 
seu desenvolupament emocional.
Desenvolupa i imparteix programes i/o tallers d’educació emocional a 
diferents centres educatius en l’àmbit escolar i extraescolar.
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1. 

Marc conceptual per entendre  
la base metodològica de l’agenda

Per què apostar per l’educació emocional? 

Et proposem que facis una reflexió: què és allò que desitges per als teus fills i filles 
i/o alumnes? Probablement hauràs pensat que tinguin salut i que siguin feliços. 

Tenir salut no només vol dir no tenir cap malaltia, sinó sentir-se bé física, mental i 
emocionalment. La salut mental és essencial per al benestar global de la persona. 
Qui no està bé emocionalment pot donar tot el seu potencial acadèmic o laboral? 
Quin tipus de relacions tindrà? 

Sense una bona gestió emocional, una bona autonomia i un equilibri emocional, 
el benestar material, físic, acadèmic i social no poden arribar als seus nivells més 
àlgids. 

L’educació emocional és el procés educatiu que té com objectiu el 
desenvolupament emocional i social de la persona, facilitant que la persona 
adquireixi habilitats i competències per identificar i regular les emocions pròpies 
i dels altres, per dominar les habilitats socials bàsiques i adoptar comportaments 
apropiats i responsables per fer front satisfactòriament als reptes diaris de la vida.

Per tant, l’educació emocional és indispensable en el desenvolupament cognitiu, 
social i individual dels infants. Si oferim als nens i nenes la capacitat de descobrir i 
regular les seves emocions, així com la capacitat d’estar bé amb ells mateixos, amb 
els altres i el món que els envolta, els oferirem l’oportunitat de gestionar millor el 
seu dia a dia i de fer front als reptes diaris d’una forma sana i adaptativa.
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Autonomia emocional  
i autoestima: 

Una bona actitud davant la vida, una bona 
auto-imatge i una gran capacitat per fer front 

als reptes de forma autònoma potencia la 
capacitat de prendre decisions i observar 

les pròpies fortaleses, afavorint així el propi 
benestar personal.

Identificació  
i regulació emocional: 

Ser capaç d’entendre i descobrir tot allò que 
sentim, així com posar nom a aquestes emocions 
i identificar els pensaments i comportaments que 
hi estan relacionats. Un cop identificada l’emoció 

sentida, adquirir eines i habilitats per poder-la 
gestionar i regular el que succeeix. 

Habilitats socials: 

Entrenar les habilitats socials bàsiques 
com la comunicació assertiva, l’escolta 

i el silenci, l’empatia i el respecte 
potencien que un tingui i mantingui unes 

relacions sanes amb els altres.

Cuidar i estimar el món:
 

Tot el que ens envolta té efectes sobre el propi 
benestar. Per tant, cuidar el món on vivim, 
adonar-se del que ens envolta i valorar-ho 

afavoreix que es generin emocions positives. 

Així doncs, creiem imprescindible establir 4 grans blocs en aquesta agenda: 

Com aquell que cada dia llegeix i aprèn a llegir millor, la intel·ligència emocional es va 
entrenant i potenciant a mesura que vivim experiències 
i posem consciència en el que ens succeeix, interna i externament.

L’agenda Planet està enfocada a que els més petits i no tant petits realitzin les activitats 
proposades setmanalment, per potenciar la seva intel·ligència emocional i el seu benestar 
personal i social. És recomanable que un adult de referència i/o de confiança acompanyi 
l’infant en la realització de les activitats per oferir-li un espai de reflexió, introspecció 
i exploració de tot allò que es planteja. 
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2. 

Coneixem les emocions

Què és una emoció i quina és la seva funció? 
L’emoció és una resposta fisiològica i adaptativa que apareix davant d’una experiència 
viscuda, ja sigui externa o interna (esdevinguda de la nostra imaginació, il·lusions i 
desitjos o records).

Qualsevol emoció va acompanyada d’una resposta: 

• Neurofisiològica 
 

- Hormonal 
- Neuronal

• Comportamental (expressió física d’aquesta emoció a través del comportament)

• Cognitiva (pensaments que acompanyen l’emoció)

Les emocions han jugat un paper essencial en el desenvolupament i la supervivència de 
la vida humana, ja que ens han ajudat a adquirir determinats comportaments (retirar-se, 
atacar, aparellar-se, vomitar...) per adaptar-nos als diferents escenaris que hem viscut al 
llarg de la nostra existència. 

En síntesi, podríem dir que gràcies a les emocions i a la seva funció adaptativa l’espècie 
humana ha sobreviscut i ha pogut continuar evolucionant. 

Entenem les emocions bàsiques.  
Com ja hem esmentat amb anterioritat, qualsevol emoció que apareix  
és natural i té una funció adaptativa. Introduïm les funcions i necessitats de les 4 
emocions més bàsiques:  
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Quina funció té?
Té una funció molt important en les 
nostres vides, apareix en moments de 
pèrdua i ens permet fer una introspecció i 
reflexionar sobre el que estem vivint. 

Així doncs, fomenta que ens centrem en 
aquells aspectes que ens afecten en un 
determinat moment, per solucionar-los i 
seguir portant una vida saludable. Alhora, 
ens ajuda a valorar les coses importants 
de la vida. 

Quina necessitat té?
L’aparició d’aquesta emoció dóna lloc 
al plor, a la parla, al sospir... expressions 
les quals són interpretades per la resta 
de persones com una petició d’ajuda, 
de manera que fomenta la cohesió, el 
compartir i la conducta d’ajuda amb els 
altres. Hi ha qui prefereix viure la tristesa 
en solitud, actitud que permet recollir-se, 
reflexionar i fer introspecció. 

Quina funció té?
En aquelles situacions en les que 
detectem quelcom que amenaça la nostra 
vida, la por activa el nostre organisme per 
tal de distanciar-nos o resoldre l’amenaça, 
promovent així la supervivència. 

Quina necessitat té?
Així doncs, quan la por apareix augmenten 
els nivells d’activació del cos, de manera 
que ens sigui més fàcil sortir corrent, 
fugir, cridar, demanar ajuda, lluitar...

Quina funció té?
L’alegria és una emoció que afavoreix les 
relacions socials, ja que potencia la creati-
vitat, la pro-activitat, donar i rebre, cuidar 
i ser cuidat. Aquesta es manifesta a tot el 
cos potenciant el nostre benestar. 

A més, l’alegria també afavoreix l’autoesti-
ma i ens permet gaudir més de la vida.

Quina necessitat té?
Quan s’esdevé l’alegria podem expressar 
la necessitat de contacte físic i carícies, 
així com de validació i apreciació per part 
dels altres. Alhora, com que activa el nos-
tre cos pot provocar que manifestem ga-
nes de saltar, ballar, entre altres.

LA TRISTESA

LA POR L’ALEGRIA

Quina funció té?
És una emoció que compleix una funció 
social important, ja que ens motiva 
a defensar-nos i a lluitar contra els 
aspectes que estan obstaculitzant el 
nostre camí o que ens comprometen la 
vida. 

Ens permet potenciar l’assertivitat, en 
identificar els nostres límits i dir NO. 

També ens permet  promoure canvis en el 
present i en la presa de decisions.

Quina necessitat té?
La ràbia és una emoció explosiva que 
prepara l’organisme per defensar-se. Per 
tant, pot provocar-nos agressivitat, tensió 
o que aixequem la veu.

LA RÀBIA
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Facilitem l’expressió emocional als infants.
És de gran rellevància mostrar una legitimació i acceptació incondicional a les emocions 
que els infants presenten; és a dir, hem de permetre que s’enfadin, que se sentin tristos 
o eufòrics, entre d’altres. També és important que els acompanyem en totes aquestes 
emocions i els deixem el seu espai. 

Així potenciarem la preparació i l’entrenament del seu sistema per afrontar totes les 
circumstàncies que els genera el present i el futur. 

Un cop permetem als nens i nenes que expressin les seves emocions, podrem 
acompanyar-los a entendre d’on sorgeixen per facilitar-los una bona regulació 
emocional. 

3. 

Procediment metodològic

Per realitzar les activitats d’educació emocional plantejades a l’agenda, s’ha de tenir en 
compte dos aspectes: 

a. Com acompanyem els infants en el seu desenvolupament emocional.

b. Com procedim en les activitats plantejades a l’agenda. 

a.   Orientacions per acompanyar els infants en el seu desenvolupament 
emocional i en les activitats. 
A l’hora d’acompanyar els infants en el seu desenvolupament emocional, és 
imprescindible entendre que:  

• Acompanyar significa agafar de la mà respectant a l’altre, sense competir, sense 
modificar ni jutjar. Significa ESTAR, perquè l’altre senti que no està sol i que tindrà suport 
si el necessita. 

• Els infants sovint copien les actituds i maneres de fer de l’adult o dels seus referents, 
per tant, cal ser conscients de tot el que projectem, ja que si mantenim unes actituds 
sanes, els infants també les adquiriran.

• Mostra i comparteix el que sents, si tu ho fas, obriràs la porta a que ells també ho facin. 

• Dona als infants autonomia i confiança perquè puguin descobrir per ells mateixos la 
solució o l’acció a realitzar, ja que estimula la seva creativitat, imaginació i autoestima.

• Si ofereixes petites responsabilitats d’acord amb la seva edat, potenciaràs aquesta 
autonomia, responsabilitat i autoestima.  

• Escoltar-los és imprescindible per al seu desenvolupament cognitiu i per a una bona 
autoestima. Quan els infants se senten escoltats també es comuniquen millor. 

• L’empatia i la connexió amb l’altre apareix quan hi ha l’emoció de l’amor pel mig. 
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b.   Plantegem les activitats.  

Per realitzar les activitats, proposem que: 

• Busquis un moment fix a la setmana per dedicar-lo a comentar, fer o reflexionar sobre 
la proposta d’aquella setmana i l’anterior. Generalment, en totes les activitats es poden 
fer reflexions de 5 minuts. Però, depenent de l’activitat i de com hi vols aprofundir,  
hauràs de dedicar-hi més estona. 

• El moment triat per a dedicar-vos a l’educació emocional, on comentareu aquestes 
activitats, l’anomenarem “El moment de capbussar-se ”.

• Les activitats estan pensades per afavorir el clima emocional de la classe, generant 
confiança, cohesió i benestar social i personal entre els membres del mateix grup. 

A continuació trobaràs una taula amb la setmana, la competència i a quin annex has 
d’anar a buscar l’explicació i l’aplicació de l’activitat proposada. Cal tenir en compte que 
l’adult acompanyant serà qui decidirà com realitzar-la i com aprofundir-hi, respectant 
sempre el ritme de cada infant.

Setmana Bloc Competència  Annex

36 Emocions Identificació emocional  1

37 Autonomia Autonomia emocional – Autoestima 2

38 Relacions Habilitats socials  3

39 El meu entorn Responsabilitat  4

40 Emocions Identificació emocional 1

41 Autonomia Autoestima i pensament positiu 5

42 Relacions Habilitats socials – comunicació expressiva 6

43 El meu entorn Creativitat   4

44 Emocions Identificació emocional  1

45 Autonomia Autoestima i pensament positiu 5

46 Relacions Comunicació positiva i expressiva 6

47 El meu entorn Emocions estàtiques i Benestar 7

48 Emocions Identificació emocional  1

49 Autonomia Auto-motivació  8

1Capbussar-se: Amagar-se o ficar-se en algun lloc, en aquest cas, dins nostre, a dintre el nostre SER, 
per observar allò que ens passa i/o que ens mou per dins.
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Setmana Bloc Competència  Annex

50 Relacions Empatia  6

51 El meu entorn Benestar  9

52 Emocions Identificació emocional 1 

1 Autonomia Autoestima  10

2 Relacions Habilitats socials   6

3 El meu entorn Benestar  4

4 Emocions Identificació emocional                                             1

5 Autonomia Pro-activitat  5

6 Relacions Empatia  6

7 El meu entorn Observació i atenció  4

8 Emocions Gestió emocional  11

9 Autonomia Autoestima i pro-activitat 5

10 Relacions Amistat  12

11 El meu entorn Alegria de viure!  4

12 Emocions Regulació emocional  13

13 Autonomia Autoestima  14

14 Relacions Habilitats socials  6

15 El meu entorn Atenció i observació  4

16 Emocions Regulació emocional  1

17 Autonomia Autoestima  5

18 Relacions Gratitud  15

19 El meu entorn Pensament crític  4

20 Emocions Identificació emocional 1

21 Autonomia Autoestima i creativitat 16

22 Relacions Habilitats socials  6

23 El meu entorn Imaginació i benestar  4

24 Emocions Identificació emocional 1

25 Autonomia   Autoestima  5
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4. Annex 1 
Proposta de funcionament de les activitats proposades 
i orientacions per acompanyar als infants en el seu 
desenvolupament emocional.

Annex 1.1

Annex 1.2

Setmana:  36, 40, 44, 48, 52, 4, 16, 20 i 24

Bloc Emocions Competència Identificació emocional

Desenvolupament 

Setmana:  37

Bloc Autonomia Competència Autoestima

Desenvolupament 

Segons l’activitat que l’agenda proposi, podem convidar els 
infants a compartir o realitzar les següents reflexions: 
• Dir aquelles coses que li fan sentir l’emoció proposada. 
• Adonar-se de quant li dura l’emoció, quan la sent i cada quan 
li apareix aproximadament.
• Entendre i buscar la necessitat que un té quan apareix 
l’emoció. 
•  Compartir i buscar la funció adaptativa d’aquesta. 
• Compartir què passa al nostre cos o quins pensaments tenim 
quan sentim l’emoció. 
• Fer un mural on hi apareguin imatges, colors, dibuixos i 
paraules que relacionem amb l’emoció proposada. 

El jardí de les flors de l’autoestima
Podem proposar als infants que facin una flor de 5 pètals 
i a cada pètal posar-hi una d’aquestes qualitats que els 
defineixen. Al mig d’aquesta flor hi posarem el seu nom. 
Un cop hagin realitzat la flor, podem proposar-los que 
comparteixin el que hi han escrit i enganxin la seva flor al 
“mural del jardí de les flors de l’autoestima”. 
Explicar-los que la nostra autoestima és com un camp de flors, 
un camp que necessita ser regat i cuidat. 
Podem reflexionar sobre quines coses cuidaran al jardí de les 
flors de l’autoestima.  (Dir-nos paraules boniques, cuidar el 
nostre cos, ajudar als altres...)
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Annex 1.3

Annex 1.4

Setmana:  38

Bloc Relacions  Competència Habilitats socials

Desenvolupament 

Setmana:  39, 43, 3, 7, 11, 15, 19 i 23

Bloc El meu entorn  Competència Habilitats per a la vida  
   i el benestar

Desenvolupament 

Explicarem als infants els diferents beneficis que ens pot 
aportar el simple fet de somriure: 

• En moure els “músculs del riure”, el cervell rep la informació 
de que estem contents i allibera les hormones de la felicitat, les 
quals ens fan sentir més alegres! 

• Somriure fa que els altres també se sentin feliços quan estan 
en companyia teva i que et vegin com una persona social, digna 
de confiança i propera.  

• El somriure és contagiós.

• Quan rius en companyia d’altres persones s’enforteixen els 
llaços afectius, es potencia la creativitat i la imaginació. 

• Riure millora l’autoestima i elimina els pensaments i les 
emocions negatives. 

Un cop els hi hem explicat tots els beneficis del somriure, 
podem promoure el “dia dels somriures”: els proposem 
somriure constantment durant el dia i que es fixin en els 
efectes que té en els altres. Al final del dia podem reflexionar i 
parlar sobre el que han observat. 

Compartiu i reflexioneu sobre com us ha fet sentir l’activitat 
proposada a l’agenda. 

Podeu fer preguntes com: 

• Ens ha generat més emocions positives o negatives? 

• Què passaria si féssim aquesta acció contínuament? 

• Creus que ha estat positiu fer-la? 

• Quines emocions t’ha generat? 
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Annex 1.5

Annex 1.6

Annex 1.7

Setmana:  41, 45, 5, 9, 17 i 25

Bloc Autonomia   Competència Autoestima    
   i pensament positiu

Desenvolupament 

Setmana:  47

Bloc El meu entorn   Competència Emocions estàtiques 
    i benestar 

Desenvolupament 

Enfocar-nos en les coses positives ens ajuda a generar 
emocions i pensaments més alegres, optimistes i positius! 
Així que, en aquestes activitats, podeu convidar els infants 
a reflexionar i compartir el que els ha suggerit l’activitat 
realitzada, així com els beneficis que aquesta ha tingut sobre la 
seva autoestima, autonomia o estat d’ànim. 

Seria bo fer una petita sortida per trobar un espai de benestar: 
un parc, un bosc, un prat...
Podeu convidar als infants a dibuixar aquest espai, d’aquesta 
manera potenciarem l’atenció plena en alguna cosa i 
afavorirem en la seva capacitat de concentració. 
També podeu agafar elements de la natura (fulles, pals, 
pedres...) i crear un espai a l’aula inspirat en el benestar que ens 
genera estar en espais d’aquesta mena. El podeu anomenar  
“el racó del benestar!”

Setmana:  42, 46, 50, 2, 6, 14 i 22

Bloc Relacions  Competència Habilitats socials

Desenvolupament Compartiu i reflexioneu sobre com us ha fet sentir l’activitat 
proposada i en què us ha beneficiat, tant en les vostres 
emocions com en vosaltres i, sobretot, fent èmfasi a l’impacte 
sobre les altres persones. 
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Annex 1.8

Annex 1.9

Setmana:  49

Bloc Autonomia   Competència Auto-motivació

Desenvolupament 

Setmana:  51

Bloc El meu entorn   Competència Benestar

Desenvolupament 

L’activitat proposa als infants que busquin aquell hàbit, acció o 
aspecte de la seva vida que volen, necessiten o poden millorar. 
Podem proposar-los que comparteixin quin és aquest aspecte i 
que proposin la primera acció per començar a millorar. 
Per afavorir la realització del que han dit, podem formar parelles 
perquè es motivin, es preguntin i estiguin al cas de l’altre. 
Així, també afavorirem l’empatia, la comunicació i la cura de l’altre. 

Aquesta activitat la podeu treballar mitjançant dues 
temàtiques: 

1. Les coses bones que succeeixen al llarg del dia (podeu fer un 
mural amb les coses boniques que passen).

2. Els somnis. Podem dibuixar i compartir els somnis més 
bonics que han tingut mai i buscar un racó a l’aula on penjar-hi 
tots els somnis bonics dels infants! Segur que serà un racó ple 
de màgia!  
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Annex 1.10

Annex 1.11

Setmana:  1

Bloc Autonomia   Competència Autoestima

Desenvolupament 

Setmana:  8

Bloc Emocions   Competència Gestió emocional

Desenvolupament 

Reflexioneu amb els alumnes sobre el concepte d’autoestima. 

• Què és l’autoestima? 

• Què NO és l’autoestima? 

• Quines coses promouen una bona autoestima? 

• Quines són les coses que “ataquen” la nostra autoestima?

Un cop heu reflexionat sobre aquest concepte, fotocopieu i 
doneu als alumnes un termòmetre com el que et proposem 
a l’Annex 2. Demana’ls que pintin al termòmetre el nivell 
d’autoestima que creguin tenir. 

Podeu acabar reflexionant fent la següent pregunta:  

• Què necessites per augmentar la teva autoestima? 

Uns minuts de riures assegurats! 
Demanarem als alumnes, primerament, que puntuïn del 0 al 10 
el seu grau de benestar i ho escriguin en un paper. 
Llavors, tot el grup o classe es posarà en rotllana mossegant un 
llapis o bolígraf (prèviament ben netejat) en posició horitzontal 
de manera que els quedarà un somriure fix a la boca. L’objectiu 
és mantenir-lo durant dos minuts mirant als altres sense 
esclatar de riure; tot i que, com comprovareu, els riures estan 
assegurats!

Un cop realitzada l’activitat i havent tornant a la calma, 
reflexionarem: 

• Quins canvis físics has tingut? 

• I mentals? 

• T’ha canviat l’emoció? 

• En quin moment t’aniria bé realitzar aquesta tècnica? 
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Annex 1.12

Annex 1.13

Setmana:  10

Bloc Relacions   Competència Amistat

Desenvolupament 

Setmana:  12

Bloc Emocions   Competència Gestió emocional

Desenvolupament 

L’amistat en l’educació primària pren un paper molt rellevant a la 
vida dels infants. És el moment en què aprenen a relacionar-se i 
entenen l’amistat com a forma de relacionar-se. És important, per 
tant, que entenguin què és i què no és una relació sana d’amistat. 

Podeu realitzar una llista, tots junts, sobre què fa que una 
persona sigui o no un bon amic o amiga. 

• Penseu en tots els valors que uneixen a les persones, les 
actituds i els hàbits que provoquen que les relacions siguin 
positives.

Un cop hagueu fet aquesta revisió, podeu fer un mural o collage 
per deixar constatat aquest concepte. Així, quan hi hagi algun 
conflicte a la classe entre dos amics, podreu recórrer al mural. 

El títol del mural pot ser: 

“L’amistat duplica les alegries i divideix les angoixes 
per la meitat”  (Francis Bacon)

Aquesta activitat té per objectiu que l’infant trobi un racó a 
l’escola que li generi benestar, seguretat i que l’ajudi a trobar 
serenitat en moments complicats. 
Proposa als infants que vagin per l’escola a trobar aquell espai 
que els generi aquest benestar i convida’ls a estar-hi 4 minuts en 
silenci, capbussant-se en ells mateixos. 

Al cap d’una estona quedeu tots a l’aula i comenteu amb 
cadascun dels alumnes: 

• Quin espai has triat?

• Per què aquest i no un altre?

• Què t’aporta? Quines emocions et genera?

• Com t’has sentit?

• En quins moments t’agradaria tenir la llibertat de poder-hi anar? 
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Annex 1.14

Annex 1.15

Setmana:  13

Bloc Autonomia   Competència Autoestima

Desenvolupament 

Setmana:  18

Bloc Relacions   Competència Gratitud

Desenvolupament 

Fotocopia i imprimeix per a cada alumne/a la maleta que et 
proposem al final del document. 

Demana als infants que dibuixin o escriguin aquelles coses i/o 
persones més importants per a ells, aquelles que s’emportarien 
en un viatge llarg o si marxessin a viure a un altre poble...

Heu d’establir un mínim i un màxim (per exemple, 5 i 10) d’elements 
o persones (Ampliarem el màxim als més petits, per tal de no generar-los 

angoixa).

Amb aquesta activitat fomentem que els infants valorin les coses 
importants per a ells i promovem que tinguin cura d’elles. 

Visualitzeu el curtmetratge “Monsterbox”. 
És un curtmetratge que, mitjançant accions i sense usar la paraula, 
ens ajuda a comprendre el poder de la gratitud i el valor de 
l’amistat i el treball en equip. 
Aquest petit vídeo ens transporta a un lloc màgic on es viuen les 
emocions positives! 
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Annex 1.16

Setmana:  21

Bloc Autonomia   Competència Autoestima i creativitat

Desenvolupament Aquesta activitat permet a l’adult acompanyar l’infant durant 
l’estona de “capbussar-se” per observar els seus desitjos i 
somnis i la seva personalitat. L’adult haurà d’estar amb mil ulls per 
descobrir aspectes dels seus fill o alumnes que, possiblement, se 
li havien passat per alt!

Procediment: 

- Demana a cada infant que triï aquell personatge de pel·lícula, 
conte o dibuixos animats que li agradaria ser. 

- És el moment de transformar-se en ell! Feu un petit ritual que 
ajudi els infants a posar-se en el paper del personatge, tenint en 
compte: 

• Com és mou el personatge.

• Quin caràcter té.

• Com tracta a les altres persones.

• Quin és el seu objectiu.

- Un cop els infants s’hagin posat en el paper, els heu de demanar 
que juguin, es relacionin o facin alguna activitat sense perdre de 
vista que són aquest personatge. 

- L’adult no intervindrà en res, a menys que sorgeixi alguna 
situació complicada, i anirà apuntant tot el que vagi observant 
dels infants i de les sinèrgies que apareixen. 

- Al cap de 15-20 minuts s’acabarà l’activitat i comentarem:

• Com s’han sentit.

• Si han tingut en compte als altres personatges.

• Quina característica o aspecte del personatge els agradaria 
mantenir en el seu “jo real”.

• L’adult també comentarà totes aquelles coses que ha anat 
observant. 
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5. Annex 2 
Material complementari per acompanyar les activitats 
proposades a l’agenda.

Si poguéssim mesurar la teva  
autoestima en un termòmetre...

on estaria?
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Si haguéssis de marxar i posar en  
una maleta les coses més importants per a tu, 

quines serian?

Dibuixa-les!


