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TU ETS PROTAGONISTA

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

• Campaneta per al Temps M’escolto

• Guió d’entrevista (caldrà fer-ne fotocòpies)

• Joc adhesius de pictogrames

• Instruccions per fer un horari de rutines

• Llapis i colors per dibuixar i pintar

• Conèixer l’altra persona a través de l’observació i la comunicació no verbal.

• Respectar els gustos i costums de l’altra persona, encara que no coincideixin amb els 

propis.

MATERIAL NECESSARI

• Immersió -Temps M’escolto

Ens asseiem a terra o en una cadira, amb l’esquena recta. Presentem la campaneta, la fem 

sonar suaument i fem tres respiracions profundes. Començarem tocant-nos el cap, el front, les 

celles, els ulls, les galtes, les orelles, el nas... Anirem recorrent cada racó de la nostra cara amb 

els ulls tancats, «mirant» amb el tacte i fent-nos una mena d’automassatge. Fem tres respira-

cions profundes per acabar l’activitat i toquem la campaneta.

METODOLOGIA

M’AGRADA COM ETS

• Presentació  

Els titelles ens diuen que per fer-nos una ràpida idea de com és l’altra persona li hem de pre-

guntar com es defineix, què li agrada, com és el seu dia a dia... per descobrir en què s’assem-

bla a nosaltres i en què és diferent. I si no ens acabem d’entendre? I si l’altra persona no pot 

parlar? Podem preguntar-l’hi sense xerrar? No tothom es comunica de la mateixa manera, per 

això ens porten uns pictogrames i uns fulls d’entrevista especials perquè puguem conèixer la 

resta d’alumnes sense paraules. 
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• Observar, escoltar, expressar 

Per parelles, una persona serà l’entrevistada i l’altra la reportera, després (o l’endemà) canvia-

rem. 

La persona docent llegirà en veu alta les preguntes del guió d’entrevista, cada alumne/a  n’haurà 

de tenir una còpia. La persona entrevistada no podrà respondre les preguntes amb paraules, 

haurà de triar la resposta del seu joc de pictogrames i donar-la a la persona reportera. Aquesta 

els anirà enganxant en el lloc corresponent. 

Al final de l’entrevista, cada persona reportera farà un dibuix de l’entrevistada en el lloc on hi 

hauria d’anar una fotografia. Cal fixar-se bé en les seves celles, orelles, front, ulls (com hem fet 

al Temps M’escolto). La persona docent pot anar guiant l’observació del rostre perquè en facin 

un retrat ben acurat.

• Compartir  

Quan acabem, ens unim en una sola rotllana i compartim, fent una presentació de la nostra 

persona entrevistada a la resta del grup, «llegint» les seves respostes. I després podem penjar 

totes les entrevistes juntes. Quin goig!

Els titelles ens proposen preparar un horari de rutines visual amb pictogrames a casa i ens 

donen les instruccions perquè el fem amb l’ajut de la família. Què hem de fer cada matí? I en 

tornar de l’escola? Un cop a l’aula, l’alumnat podrà compartir les seves rutines i comentar qui-

nes són iguals o diferents.

I PER TREBALLAR EN FAMÍLIA...

M’AGRADA COM ETS



ÀMBIT NOSALTRESSigues tu

TU ETS PROTAGONISTA!

NOM

QUÈ ÉS EL PRIMER QUE FAS QUAN ET LLEVES AL MATÍ? 

QUÈ PRENS PER ESMORZAR?

QUIN ÉS EL TEU PLAT PREFERIT?

QUANTES PERSONES VIVIU A CASA?
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TENS GERMANS O GERMANES? QUANTS/ES?

TENS ANIMALS A CASA?

QUINES SÓN LES 3 
COSES QUE MÉS 
T’AGRADA FER?

QUINA ÉS L’ESTACIÓ DE L’ANY QUE MÉS 
T’AGRADA?

QUÈ ÉS L’ÚLTIM QUE FAS ABANS D’ANAR A DORMIR?
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INSTRUCCIONS 
HORARI DE RUTINES

Les rutines són indispensables per oferir seguretat i tranquil·litat als 
infants. El fet de poder seguir una pauta i la possibilitat d’anticipar 
les accions evita conflictes, afavoreix l’autonomia i entrena la seva 
responsabilitat. 

Un horari de rutines a casa pot ser una bona manera per treballar-les 
en família. L’ús dels pictogrames (petites imatges representatives) ens 
ajudarà si la lectura encara no està establerta. Confeccionar-lo ple-
gats serà una motivació per usar-lo!

Per fer-lo necessitarem:

    Una cartolina

    Colors

    Impressió dels pictogrames

    Tisores

Cola d’enganxar (o veta adherent per si volem canviar l’ordre de  
les accions)

M’AGRADA COM ETS
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Busquem i imprimim els pictogrames que necessitem (els trobeu al 
web del «Sigues tu»).

Dibuixem dues columnes a la cartolina. La primera serà pel moment 
del dia (matí, tarda o nit). La segona, per les accions (llevar-se, ren-
tar-se les dents, anar a l’escola, llegir...). Podem plastificar-la si volem 
utilitzar veta adhesiva i aprofitar l’horari durant molt de temps, o 
anar canviant les accions segons sigui cap de setmana, època esco-
lar, vacances...

Retallem els pictogrames i els enganxem en l’ordre que vulguem (o bé 
plastifiquem i hi posem la veta adherent).

Pengem el calendari en un lloc ben visible.

Mirem amb l’infant l’horari fins que agafi l’hàbit de fer-ho autònoma-
ment.

Us posem un exemple:

Cal seguir aquests passos:

1

2

3

4

5

M’AGRADA COM ETS


