
CURS 2022 - 2023



"Ens permet connectar amb l’altra persona per 
escoltar i comprendre les seves necessitats, per 

donar-li resposta d’una manera solidària, d’acord 
amb les circumstàncies. Implica ser capaç de 
reconèixer que la pròpia forma de pensar és 

només una més, no l'única i la correcta".

EMPATIA



ENS PRESENTEM



UN PROJECTE DE PROMOCIÓ DE LA SALUT

«Sigues tu, eines i actius per a la salut» és un programa 
que permet integrar estils de vida saludables i 
respectuosos amb l'entorn mitjançant l'entrenament de:

❖ Les Habilitats per a la Vida.
❖ Hàbits saludables.

En els infants i adolescents de la demarcació de Girona.

Basat en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948  i la 
Convenció dels drets de la infància.

I aterrant els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).



Dimensions de la salut

OMS, 2021



¿Quins factors determinen 
la salut?

1. Condicions socials i 

econòmiques

2. Estils de Vida

3. Atenció Sanitària

4. Entorn físic

40% 

30%

20%

10%



Factors Socials i Econòmics

*Mortalitat segons classe social

Primera classe                         
35%

Segona classe    
60%

Tercera classe     
75%

*Aprender a mirar la salud. Joan Benach



Els ODS



Creativitat















A través del programa Sigues Tu treballem la Intel·ligència 
Emocional mitjançant l'entrenament de les Habilitats per a 
la Vida en relació a tres dimensions:

• Individual.
• Interpersonal.
• Visió Comunitària. 

Són el mateix les Habilitats per a la 
Vida i la Intel·ligència Emocional?



Què 
inclou

 el
 «Sigues tu»
PRIMÀRIA

✔ MATERIAL ESPECÍFIC PER CI, CM i CS.

✔ DINAMITZACIONS AMB ALUMNES P5, 4rt i 6è

✔ ESPAI WEB amb recursos i informació

✔ SUPORT, VISITA SEGUIMENT I VISITA TANCAMENT

✔ FORMACIÓ PELS DOCENTS: FI, Online, Presencial

✔ SIGUES TU EN FAMÍLIA + CÀPSULES  ON-LINE

✔ ITINERARI PANTALLES PER CS. 

✔ ASSESSORAMENT PER SITUACIONS EXCEPCIONALS

✔ MATERIAL ESPECÍFIC PER EI: "Descobrint“ Jo + Nosaltres 

✔ RECURSOS DE TEATRE: 1r Emocions  Bleda, 3r 
Gènere - LGTBIQ+ i 5è HpV i Dr Hopper .

✔ PROVA PILOT AMB 2on "ÉS EL MEU COS"

✔ FORMACIÓ TEMPS MIGDIA



El paper de la tècnica de referència a l'aula

• Oferir acompanyament durant el curs per facilitar 
la implementació del programa.

• Acompanyar els aspectes emocionals amb l'alumnat 
des de les Habilitats per a la Vida.

• Atendre demandes específiques - si s'escau-.

• Oferir un model al professorat.



El paper del personal docent a l'aula

• Estar present mantenint una actitud participativa i 
d'interès durant la sessió.

• Cuidar i respectar al grup.

• Observar el que succeeix durant la sessió de manera 
objectiva, curiosa, empàtica, amorosa i sense judicis.

• Identificar dinàmiques grupals / aspectes clau per seguir 
aprofundint i treballant amb el grup.

• Compromís amb el grup, la tècnica i el programa.



Espai Web

www.siguestu.cat

info@siguestu.cat

http://www.siguestu.cat/


Sigues Tu als centres escolars - Materials

✔ A EDUCACIÓ INFANTIL… DESCOBRINT

✔ A EDUCACIÓ PRIMÀRIA… CONTES PER CONVERSAR I 
L’AVENTURA DE LA VIDA

✔ A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA… SOM-HI

✔ AMB LES FAMÍLIES… SIGUES TU EN FAMÍLIA 
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Material

Adaptat al currículum d’educació dins de les competències bàsiques.  En els 

següents àmbits: 

• Educació en valors (dimensió personal, interpersonal i social)

• Educació física (dimensió hàbits saludables)

• Coneixement del medi (dimensió salut i equilibri personal i ciutadania)

També té en compte les recomanacions dels Protocols  de prevenció, 
detecció i intervenció de drogues i de Prevenció, Detecció i Intervenció davant  
l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals als centres educatius.



Cicle Inicial



Material específic per a Cicle Inicial

CONTE DRET HABILITAT
Corre, corre Joc Autoestima i control intern

Una mà d’amics Igualtat Empatia

Més val acompanyat Benestar Negociació i rebuig

Al peu de la lletra Salut Comunicació interpersonal

Que diguin el què vulguin Identitat Presa de decisions i solució de 
problemes

Una família molt normal Família Col·laboració i treball en equip

Els lavabos espatllats Participació Advocació i defensa

Els automòbils engreixen La infància, primer Pensament crític

Un pal en un punt Educació Maneig de les emocions i els 
sentiments

Corre a explicar-ho Protecció Maneig de les tensions i 
l’estrès



Materials específics per a Cicle Mitjà i Cicle Superior
- Àlbums i Cromos -



Material

Adaptat al currículum d’educació dins de les competències bàsiques.  En els 

següents àmbits: 

• Educació en valors (dimensió personal, interpersonal i social)

• Educació física (dimensió hàbits saludables)

• Coneixement del medi (dimensió salut i equilibri personal i ciutadania)

També té en compte les recomanacions dels Protocols  de prevenció, 
detecció i intervenció de drogues i de Prevenció, Detecció i Intervenció davant  
l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals als centres educatius.



CERCLE D'EMPATIA
NECESSITO – NO NECESSITO



Per Reflexionar:
-Com us heu sentit durant la dinàmica? Us ha sorprès 

alguna cosa? 
-Tothom necessita el mateix davant d'una mateixa 

emoció/situació?
-Què en podem treure d'aquesta dinàmica com 

entrenament de l'empatia?
-Com m'imagino aquesta dinàmica a l'aula? Què pot 

aportar al grup? Què em pot aportar com a docent?

I... SABRIES DIR QUINES ALTRES HABILITATS PER LA 
VIDA HEM POSAT EN JOC?



 



www.siguestu.cat      contacte@siguestu.cat

http://www.siguestu.cat/


Banc de dinàmiques



EL VENT VE I S’ENDÚ



Per reflexionar:

• Com m’he sentit en la dinàmica?  

• Quina emoció ha generat al grup? 

• Com m'imagino aquesta dinàmica a l'aula? Què pot 
aportar al grup? Què em pot aportar com a docent?

I... SABRIES DIR QUINES HABILITATS PER LA VIDA HEM 
POSAT EN JOC?



CERCLE EMOCIONAL 
M'AGRADA - NO M'AGRADA



Per Reflexionar:

I... SABRIES DIR QUINES HABILITATS PER LA VIDA HEM 
POSAT EN JOC?

- Quina emoció ha estat més present mentre es feia el 
cercle emocional? Quina emoció t'has permès sentir 
menys?

- Què has pogut observar de tu mateixa a l'escoltar i 
en compartir amb una altra persona?

- Em pot servir per fer un acompanyament de maneig 
d'emocions i sentiments a l'aula?



GRÀCIES I PERDÓ



Per Reflexionar:

- Quina emoció ha estat més present durant la 
dinàmica? Per què?

- Què t’ha sigut més fàcil, anar a dir gràcies/perdó o 
permetre que els altres t'ho diguin? 

- Què pot aportar poder dir gràcies i perdó en claustre 
o a l'aula? 

I... SABRIES DIR QUINES HABILITATS PER LA VIDA HEM 
POSAT EN JOC?


