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“Totes les persones 

grans van ser al 

principi nens (encara 

que poques d’elles 

ho recorden)”.

El Petit Príncep

Antoine de Saint -Exupéry

CURS 2020- 2021

 

Ara em sento…

 

Presentació de les persones presents amb la dinàmica Ara em sento… Si ho creiem necessari, abans 
els podem demanar que tanquin un moment els ulls i respirin profundament. A continuació, podem 
començar presentant-nos nosaltres: dient el nom, qui som i quina emoció sentim ara.  
Després podem dir on ubiquem l’emoció dins del nostre cos (en quina part del cos la sentim). També 
podem observar a consciència com el cos ens manifesta el que sentim, i posar la mà sobre aquesta 
part.  
A continuació, donem espai per a la presentació del grup, on tothom diu el nom i l’emoció que sent ara i 
on la sent.  
- L’objectiu de la dinàmica és reflexionar sobre: de què em pot servir ser conscient de com em sento? 
Què passa si no soc conscient del que sento? Què pot passar si no sé escoltar els senyals emocionals 
que es manifesten al cos? Pot afectar a la manera de comunicar-me i relacionar-me amb l’altra gent? 
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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.

❖Sentit de Coherència (SOC).

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).

 

¿Quins factors determinen 

la salut?

1. Condicions socials i 

econòmiques: 40%

2. Estils de Vida: 30%

3. Atenció Sanitària: 20%

4. Entorn físic: 10%

 

- Element clau del programa. Condicions socials i econòmiques i els estils de vida (La salut ve 
condicionada pels factors socials i econòmics, tant de tipus estructural com són el 
sistema polític i econòmic com les condicions de vida (feina, barri o àrea de residència...) i es 
té compte a l’hora d’implementar el programa).  
- A tenir en compte: Condicions socials i econòmiques i estils de vida van molt relacionats. Estudi 
realitzat als EEUU, on s'exclouen els factors genètics i biològics. 
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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
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Blog il·lustrador "72kilos" 
 
 

  

http://www.72kilos.com/
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Què

inclou

el

«Sigues tu»

✔ MATERIAL SOM-HI! 4 eixos: Addiccions, Sexo-

Afectivitat, Convivència i Participació.

✔ RECURSOS DE TEATRE: 1r Emocions i 3r Gènere -

LGTBIQ

✔ ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC

✔ 2 DINAMITZACIONS PER CURS I GRUP CLASSE

✔ ESPAI WEB amb recursos i informació

✔ SUPORT, SEGUIMENT I VALORACIÓ FINAL

✔ FORMACIÓ PELS DOCENTS: FI, Online, Presencial

✔ CÀPSULES FAMILIARS
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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 FAMILIES… SIGUES TU EN FAMILIA 
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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.

 

 
 

RECURSOS 
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Aquest curs a 1r d’ESO…

Addiccions

HABILITAT BLOC HISTÒRIA CONTINGUT

Sessió  Inicial --- ---
Presentació de les 

Habilitats

Pensament Crític Ser o semblar Sembla veritat Veritats sobre el tabac

SESSIÓ INICIAL 
PENSAMENT

CRÍTIC

 

Exemples de com es poden estructurar les sessions 
 
 

HABILITAT BLOC HISTÒRIA CONTINGUT

Empatia Del paper… al fet! “A jugar” Esport i cordialitat

Comunicació Interpersonal
Les coses són així, 

així les veig jo
Cor trencat Assetjament Escolar

Aquest curs a 2n d’ESO…

COMUNICACIÓ 

INTERPERSONAL
EMPATIA
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Aquest curs a 3r d’ESO…

Afectivitat-Sexualitat

HABILITAT BLOC HISTÒRIA CONTINGUT

Pensament Crític Ciberparany Cibersexe Share Day

Presa decisions i solució de 

problemes

Sí, però no.... 

No, però sí...
Tot té el seu moment La “primera vegada”

PENSAMENT 

CRÍTIC

PRESA DE 

DECISIONS

 

 

 

Aquest curs a 4rt d’ESO…

Participació

AUTOESTIMA TANCAMENT

HABILITAT BLOC HISTÒRIA CONTINGUT

Autoestima i control intern Faig bona pinta La pitonissa Imaginant el futur

Sessió Final --- --- Totes les habilitats
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Espai Web

www.siguestu.cat

info@siguestu.cat

 

- Cal registrar-se  al web, ja que el registre et permet accedir a tots els materials. A l’apartat docents 
trobareu tots els serveis.  

- Mail assessorament psicològic i/o altres consultes: info@siguestu.cat 
 
 
 

• Presència i escolta activa.

• Crear un ambient d'empatia, respecte i confiança.

• Acompanyar emocionalment a l'alumnat.

• Mirada objectiva i imparcial, facilitant la reflexió i el debat sense

imposar creences i ideologies.

• No judici i autenticitat.

• La pregunta i el diàleg són eines que ofereixen espais de curiositat,

d'autoreflexió i d'autoconeixement.

• Actituds que ajuden a la facilitació: creativitat, entusiasme,

motivació, proximitat i flexibilitat.

El paper de la persona Facilitadora

 

Paper del docent en aquest enllaç 
 

 
 

 

https://www.siguestu.cat/pujades/files/GUIA%20METODOL%C3%92GICA%20PER%20AL%20DOCENT%282%29.pdf
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Dinàmica 1. El Joc i la Cohesió de Grup 

1. Seguir la mà

 

Dinàmica Seguir la mà 
Per parelles. Primer una persona de la parella posa la mà davant del rostre de l’altra, sense tocar. La 
parella ha de seguir la mà amb el rostre i deixar que el cos es mogui amb això. Després a la inversa. 
Finalment, es mouen totes dues mans alhora.  
 
Durant totes les dinàmiques, en alguns moments anem recordant i fent preguntes com ara: Què em 
passa? Què sento? On del cos noto el que sento? Em dic alguna cosa? Què em dic?, etc. 
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2. El Nus

 

 

Dinàmica El nus 
Ens col·loquem en cercle i ens agafem tots i totes de les mans. Els diem: «fer nus». Aleshores han de 
fer un nus conjuntament sense deixar-se anar les mans.    
- Podem preguntar si és el millor nus que poden fer. De l’1 al 10, quina complicació troben que té? Si 
poden fer-lo més complicat, els diem que ho intentin.  
- Després ens desfem, sense deixar-nos anar les mans.    
- Es pot tornar a provar, mirant de fer un nus una mica més complicat.    
- Al final els podem preguntar: Què en podem treure, d’aquest exercici?    
   
Opció B.B. La cadira buida  
Si degut a la normativa sanitària pel confinament no podem fer-la, pel contacte, com a 
alternativa proposem la dinàmica de les cadires. Cadascú es distribueix per l'espai en 
una cadira (col·locades aleatòriament).  
Deixem una cadira buida, que serà de la persona que es vol asseure. Aquesta persona ha de fer un so 
(com ara «pi pi pi», o el que vulgui) per avisar que comença i s'apropa. L'objectiu del grup és que 
no pugui asseure's.    
Objectius:   
● En conjunt, cal evitar que la persona que vol ocupar la cadira lliure ho aconsegueixi. 
● Si aixequem el cul de la cadira, ja no podem tornar a seure a la mateixa cadira, n’haurem de triar 

una altra. 
● Important: escolta, grup, cooperació, pensar en grup i no en individualitat (xarxa).  
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3. Passar l'Energia

 

Dinàmica Passar l’energia 
Zas (dreta) – Zes (esquerra) – Shiva (a qui es vulgui que no estigui de cantó) – Boing (a la mateixa 
persona que te l’ha enviat): Ens posem en cercle. Comença el dinamitzador: a la dreta, «Zas», fent gest 
de passar energia amb les mans. Si algú vol canviar de direcció ha de dir «Zes». Diem «Shiva» per 
passar-li a algú del davant. Si fem servir «Boing», piquem les mans al cap i rebota a la mateixa persona 
que t’ho ha enviat. Són importants el ritme, l’energia i la concentració.  
Durant totes les dinàmiques, en alguns moments anem recordant i fent preguntes com ara: Què em 
passa? Què sento? On del cos noto el que sento? Em dic alguna cosa? Què em dic?, etc. 
 
 

 

Per Reflexionar:

RESPECTE AL JO:

- Detectar emocions predominants en l'execució de les dinàmiques. Rols

que han estat més presents en mi (líder, acompanyant, mediador…). Què

em tensa? Què em fa sentir bé?

- Com m'he relacionat amb l'altre? M'he sentit en algun moment per

sobre/sota d'algú? M'he sentit ignorat/da? M'he sentit violentat/da?

RESPECTE NOSALTRES:

- Com a grup, què m'uneix i què em separa?

- Quins punts en comú ens uneixen? (Riures, humor, objectiu comú,

complicitat, etc.)

*El què passa en el joc, pot passar en una reunió de claustre o a l'aula?

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

✔ Els jocs i les dinàmiques ens poden ajudar a treballar el sentiment de

pertinença i la confiança.

✔ El que passa en el joc ens pot fer de mirall del què em passa (jo) i

visibilitza les dinàmiques internes del grup (nosaltres).

✔ És important fomentar la cooperació de l’equip. Per això, el com ens

comuniquem (des del jo i sense judicis).

✔ Per facilitar una comunicació fluïda és important tenir present què sento i

ser conscient que l’altre/a viu una realitat/vivència personal diferent a la

pròpia.
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Dinàmica 2. Exposició i Emoció

Gràcies / Perdó

 

DINÀMICA GRÀCIES – PERDÓ 
Cadascú haurà de buscar un espai a l'aula que serà el seu espai, la seva «casa». 
- Un cop tothom estigui situat al seu lloc, hauran de mirar la resta d’alumnes i buscar algú a qui donar-li 
les gràcies per una cosa i demanar-li perdó per una altra. No cal que busquin grans coses, en general 
ens mouen més les «petites coses». (Exemple senzill: «Gràcies perquè ahir veure't somriure em va 
alegrar el dia, perdó per no deixar-te el llibre que em vas demanar abans d'ahir»). Si algú és nou, no 
coneix ningú i no sap trobar res de res, pot dir alguna cosa positiva que li transmeti l’altra persona, o 
algun desig... (Per exemple: «M'agradaria que tu i jo fóssim bons companys»). 
- Quan ja hagin decidit què volen dir, s'hauran d'aixecar a «visitar» l'altra persona per comunicar-li. La 
persona que ho rep tan sols ESCOLTA el que li diuen. Si vol dir-li res a l'altra persona, s'haurà d'esperar 
i anar a visitar-la després. Si es permet el contacte es podrà tocar espontàniament, deixant-se sentir. Si 
no es permet el contacte (degut a les mesures sanitàries) i es vol, es poden fer alguns gestos, i parlar de 
com et fa sentir no poder entrar en contacte amb l'altra persona.  
- Quan la persona que dona les gràcies o demana perdó acaba, ha de tornar al seu lloc i prendre’s el 
temps necessari per buscar una altra persona a qui donar-li les gràcies o demanar perdó. D'aquesta 
manera, també permet que els altres alumnes la puguin visitar. Si algú no està disponible per rebre 
visites dels altres, ho pot assenyalar amb els ulls tancats.  
- Duració: 10 minuts. 
- Durant la dinàmica, si ho considerem oportú, podem posar una cançó relaxant o instrumental de fons, 
com a acompanyament: https://www.youtube.com/watch?v=VFeRTANr_sw&t=180s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VFeRTANr_sw&t=180s
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Per Reflexionar:

RESPECTE AL JO:

- 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? Hi ha hagut alguna cosa que t’ha sorprès del que has rebut o

dit?

- Et donaries les gràcies a tu mateixa per alguna cosa? I et demanaries

perdó?

RESPECTE NOSALTRES:

- Com diries que incideixen les "petites coses" en el com ens relacionem?

- Què pot aportar poder dir gràcies i perdó en un grup i/o equip de treball, 

com pot ser el claustre o un grup classe?

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

 

Idees clau:

✔ Donar les gràcies i demanar perdó és un acte de valentia, d’humilitat i

de generositat.

✔ L’acceptació d’un mateix permet crear relacions i vincles més sans.

✔ Sovint les “petites coses” són les que ens mou més emocionalment.

✔ És tan important el què dic com el com ho dic.

✔ Per facilitar una comunicació fluïda és important tenir present què sento i

ser conscient que l’altre/a viu una realitat/vivència personal diferent a la

pròpia.
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“Totes les persones grans van ser al principi nens (encara 

que poques d’elles ho recorden)”.

El Petit Príncep; Antoine de Saint -Exupéry

https://www.videoman.gr/es/98979

 

https://www.videoman.gr/es/98979 

 

 

https://www.videoman.gr/es/98979


Formació inicial Secundària Curs 2020- 2021 

19 
 

www.siguestu.cat info@siguestu.cat

 


