




DESCOBRINT - ÀMBIT «Nosaltres»

La proposta per a l’àmbit «Nosaltres» se centra en el reconeixement de l’altra persona com a 

part essencial del desenvolupament del «jo» i de la configuració del propi ésser. Sense l’altra 

persona no hi ha «nosaltres»; cal descobrir, aprendre i créixer al costat de l’altre/a per desen-

volupar-nos com a persones en la nostra totalitat. 

Les relacions interpersonals ens ajuden a definir els límits de la nostra identitat i a determinar 

el nostre espai vital en relació amb el de la resta de gent. L’entrenament de les habilitats in-

terpersonals i de la comunicació és essencial per aprendre com s’estructura la nostra família, 

la de les altres persones i la societat, i és imprescindible per al desenvolupament d’una bona 

convivència. Aquestes habilitats es basen fonamentalment en el respecte, però també en 

l’afecte, l’interès en les altres persones, la col·laboració i la confiança, així com en la presa de 

consciència de l’existència de la diversitat.

Tanmateix, també és important desenvolupar el sentiment de pertinença al grup, la partici-

pació en la concreció de normes per afavorir la convivència i la disposició a la resolució de 

conflictes mitjançant el diàleg. 

Habilitats per a la vida que es treballen. Interpersonals i de comunicació: comunicació 

interpersonal, negociació i rebuig, empatia, col·laboració i treball en equip, advocació i de-

fensa.

• Eixos del Pla Salut, Escola i Comunitat (PSEC). Afectivitat i socialització, benestar emo-

cional.

• Àrea curricular. Descoberta d’un/a mateix/a i de les altres persones. 

• Estructura:
 • Activitat introductòria «ARA SOM MÉS!»
 • Unitat didàctica «M’AGRADA COM ETS»

   •   Activitat «QUE M’ENTENS?» – P3
   •   Activitat «TU ETS PROTAGONISTA» – P4
   •   Activitat «IGUALS O DIFERENTS» – P5

Presentació de l’àmbit
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 • Unitat didàctica «M’AGRADA ESTAR AMB TU»

   •   Activitat «M’AJUDES? T’AJUDO!» – P3
   •   Activitat «L’AMISTAT INVISIBLE» – P4
   •   Activitat «ESCOLTAR, EL MILLOR REGAL» – P5
 • Unitat didàctica «M’AGRADA FORMAR PART DE L’EQUIP»

   •   Activitat «UN MATEIX CAMÍ»  – P3
   •   Activitat «MANDALA COL·LECTIU» – P4
   •   Activitat «EN EQUIP ANEM MÉS LLUNY» – P5
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Unitat didàctica M’AGRADA COM ETS

CORRELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL

CAPACITATS

EIX 4. Aprendre a conviure i habitar el món.

→ Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb les altres persones i en la resolució 

pacífica de conflictes.

 

ÀREA

Descoberta d’un/a mateix/a i de les altres persones.

 

OBJECTIU

Aprendre amb i a través de les altres persones, gaudir de la relació i integrar-se en el grup 

tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant 

resoldre conflictes de manera pacífica. 

 

CONTINGUT

Relacions afectives i comunicatives.

 

HABILITATS CURRICULARS

• Exploració, acceptació, respecte i valoració positiva dels trets característics de les altres 

persones, sense prejudicis ni estereotips que dificulten la convivència.

• Interès i confiança per acostar-se afectivament a les emocions de les altres persones.

• Sensibilitat i percepció de les necessitats i els desitjos de les altres persones amb pro-

gressiva actitud d’ajuda i de col·laboració. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ

• És capaç de fer-se entendre i d’entendre l’altra persona a través de la gestualitat (P3).

• Respecta el torn de paraula de l’altra persona i utilitza el seu torn de forma adequada (P4).

• Gaudeix de les activitats en parella i en grup (P5).

• Participa en converses i aporta idees (P5). 
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Unitat didàctica M’AGRADA ESTAR AMB TU

CORRELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL

CAPACITATS

EIX 4. Aprendre a conviure i habitar el món.

→ Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb les altres persones i en la resolució 

pacífica de conflictes. 

ÀREA

Descoberta d’un/a mateix/a i de les altres persones.

 

OBJECTIU

Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se 

mitjançant la paraula, el gest i el joc.

 

CONTINGUT

Relacions afectives i comunicatives.

 

HABILITATS CURRICULARS

• Interès i confiança per acostar-se afectivament a les emocions de les altres persones.

• Sensibilitat i percepció de les necessitats i els desitjos de les altres persones amb pro-

gressiva actitud d’ajuda i de col·laboració.

• Disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg, a l’assumpció de responsabili-

tats i a la flexibilització d’actituds personals per trobar punts de coincidència amb la resta 

de gent i arribar a acords. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ

• Utilitza la paraula per demanar allò que vol (P3, P4).

• Els seus processos comunicatius es basen en el respecte (P3, P4, P5).

• Mostra interès en mantenir una conversa amb les altres persones (P5).
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Unitat didàctica M’AGRADA FORMAR PART DE L’EQUIP

CORRELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL

CAPACITATS

EIX 4. Aprendre a conviure i habitar el món.

→ Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que portin l’alumnat cap a l’auto-

nomia personal, la col·laboració amb el grup i la integració social.

ÀREA

Descoberta d’un/a mateix/a i de les altres persones.

 

OBJECTIU

Aprendre amb i a través de les altres persones, gaudir de la relació i integrar-se en el grup 

tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant 

resoldre conflictes de manera pacífica. 

 

CONTINGUT

Relacions afectives i comunicatives.

 

HABILITATS CURRICULARS

• Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en projectes compartits.

• Reflexió sobre les relacions que s’estableixen en els grups i participació en la concreció 

de normes per afavorir la convivència. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ

• Escolta quan la resta d’alumnes exposen les seves idees.

• Coneix les normes per demanar el torn de paraula.

• Mostra interès en les tasques de cooperació proposades.

• Participa activament en les activitats en grup.


