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Proposta: Paraules amables 

 

o TEMPS APROXIMAT: 3 sessions d’una hora de durada 

 

o HABILITATS QUE ES TREBALLEN: 

o Empatia 

o Negociació i rebuig 

o Comunicació Interpersonal 

o Presa de decisions 

 

o OBJECTIUS: 

o Millorar la convivència a l’aula. 

o Aprendre a intervenir davant de situacions d’exclusió per tal de millorar el benestar 

individual i col·lectiu.  

o Prendre consciencia de l’efecte que poden tenir les paraules quan les rebem i quan 

les emetem. 

 

o PARTICIPANTS: 

o Alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior de primària.  

 

o DESENVOLUPAMENT: 

La proposta d’intervenció inclou diferents sessions per tal d’esdevenir un treball 

continuat, per així poder crear sinergies entre l’equip docent i la tècnica referent del 

Sigues tu. Les sessions estan dissenyades perquè sigui el propi equip docent qui les 

dugui a terme a l’aula i per la sessió 2 es planteja de fer-la en tàndem. 

Abans de començar cadascuna de les sessions, proposem dedicar un moment inicial 

per aturar-nos, i apropar d’aquesta manera la pràctica del mindfulness a l’aula. Fitxa 

“Ens relaxem amb la respiració” 

 

o Sessió 1 Introductòria. Entrenament d’habilitats – Una classe amigable. Equip 

docent. 

o Sessió 2 Opció A. Entrenament d’habilitats – A la banqueta. Tàndem docent + 

persona equip tècnic “Sigues tu”. 

o Sessió 2 Opció B. Entrenament d’habilitats – Per tu i per totes! Tàndem docent + 

persona equip tècnic “Sigues tu”. 

o Sessió 3 De tancament. Entrenament d’habilitats – M’agrada, Critico, Proposo. 

Equip docent. 

 

o FONT: Edex i Fundesplai, Equip del Sigues Tu! 

  

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1682-ens-relaxem-amb-la-respiracio.html
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SESSIÓ 1 – INTRODUCTÒRIA 

ENTRENAMENT D’HABILITATS – UNA CLASSE AMIGABLE 

Equip docent 

 

o Temporització: 55 minuts  

o Material: Papers o post-it de colors; Bolígrafs; Ordinador/Projector; Paper d’embalar; Colors 

(retoladors, ceres...). 

o Recursos: Vídeo “Ets fantàstic”  

o Correlació amb el currículum:  

o Competència 4: La convivència en els diferents àmbits propers: la família, l’aula, el 

grup d’amics... Actituds, lèxic, gestualitat i conductes exemplars i de referència.  

o Competència 6: Conductes responsables i co-responsables. Exemples i 

característiques. Normes de treball cooperatiu: fixació dels objectius comuns, 

autoregulació de la conducta, establiment de rols...  

 

o Desenvolupament:  

a. Presentació de la sessió: Proposem definir un espai a l’aula, que esdevindrà el racó 

de les paraules amables. Aquest ha de ser un espai identificable, amb una decoració 

específica. Ha de ser accessible en qualsevol moment del dia i cuidat per tothom. 

L’objectiu d’aquest espai ha de ser construir entre tota la classe un recull de paraules, 

incloent les que ens fan sentir bé i també les que ens fereixen, per fer servir quan ens 

sentim alegres o malament. Presentem a l’alumnat la idea i amb tot el grup escollim 

l’espai i el decorem. Hi podem penjar imatges, teles de colors, un cartell bonic amb el 

nom de l’espai...  Si fem aquest procés participativament serà més fàcil que s’impliquin, 

doncs no ho viuran com una imposició sinó com quelcom creat conjuntament. Decidim 

també conjuntament què farem amb les paraules que ens fereixen o ens fan sentir 

malament: Les posem en vermell? En un altre lloc del mural? Dins una capsa? ...  

 

b. Autoreflexió: Un cop creat l’espai de les paraules amables, podem llançar preguntes 

per tal de generar debat, algunes d’aquestes poden ser: 

- Comparteixes algun objectiu concret amb la teva classe? 

- Et diuen paraules que et fan sentir bé? Et diuen paraules que no t’agraden? 

- Quines paraules et diuen a casa que et fan sentir bé?  

- Quines paraules et diuen a casa que no et fan sentir bé? 

- I tu, quines paraules boniques dius als altres?  

- I tu, dius paraules que fereixen? 

 

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1664-ets-fantastic--empatia.html
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c. Som un aula amigable?: Proposem als infants esdevenir una aula amigable.  

- Quines paraules podem fer servir per ser una aula amigable?  

- Quines paraules ens poden dificultar ser un aula amigable?  

Recollirem les paraules i les escriurem en petites fitxes per deixar en el racó de les 

paraules amables. 

 

d. Reflexió final i tancament: Situem en el racó un petit mural on poder mostrar les 

paraules amables que ens agradaria que circulessin aquell dia /setmana a diferents 

espai de l’escola. Incloem un espai per situar una paraula poc amable que hem sentit i 

ens agradaria poder substituir per una altra que ens faci sentir bé. Acabem la sessió 

passant el vídeo “Ets fantàstic”   i parlant de les emocions que ens genera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de racó de les paraules amables 

  

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1664-ets-fantastic--empatia.html
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SESSIÓ 2 – OPCIÓ A 

ENTRENAMENT D’HABILITATS – A LA BANQUETA 

Tàndem docent + Equip tècnic “Sigues tu” 

o Temporització: 55 minuts 

o Material: Papers; Bolígrafs; Ordinador/Projector; Àlbum 4: cromo 16; Guia docent de 

l’Aventura de la Vida, pàg. 15 i 64. 

o Recursos: Vídeo “Mr. Indifferent”  

o Correlació amb el currículum:   

o Competència 1: Relació amb l’entorn.  

o Competència 3: Situacions de marginació, discriminació i injustícia social en 

l’entorn local i el món. Causes que les provoquen. 
 

o Desenvolupament:  

a. Recordatori: Fem un recordatori d’allò que vam fer la sessió passada. Parlem de com 

ha anat durant aquesta setmana el racó de les paraules amables. L’hem cuidat? Hem 

passat a escriure noves paraules amables? I alguna de no tant amable? Com ens 

sentim quan les rebem? Què passa quan no ho són d’amables? Deixem un espai per 

compartir. 

 

b. A la Banqueta: A partir del cromo 16 de l’àlbum 4 començarem a treballar en la 

proposta. Podem començar mirant la imatge i iniciar la conversa a partir del que 

observen. Llegim la història que l’acompanya i finalment llancem preguntes que ens 

poden ajudar a generar debat: 

  

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1464-mr-indifferent.html
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o Com et sents quan un amic o amiga et deixa de costat?  

o T’ha passat alguna vegada?  

o Què has sentit? 

o I tu, ho has fet? 

 

c. Dinàmica: Obeir ordres 

1. Demanem al grup que es posin per parelles. Repartim un full a cada parella i els 

demanem que decideixin quina de les dues persones escriurà; l’altra ha de sortir de 

l’aula.  

 

2. Un cop la meitat del grup ha sortit de l’aula, expliquem als que són a dins que han 

de pensar una ordre, una acció que la seva parella haurà d’obeir. Un cop pensada, 

l’han d’escriure al full amb els detalls que siguin necessaris perquè la seva parella la 

pugui dur a terme. 

 

3. Una vegada tothom tingui l’ordre escrita, fem entrar les persones que havien sortit 

de l’aula i demanem que cadascú busqui la seva parella perquè li pugui explicar què 

ha de fer. Cal que cada parella llegeixi en veu alta la seva ordre.  

 

4. Un cop acabades les lectures, iniciem la posada en pràctica de les ordres tot 

comunicant que hi ha un petit canvi: no obeirà l’ordre la persona que era fora de 

l’aula, sinó la que l’ha escrit. 

 

5. Per finalitzar la dinàmica compartim generant conversa amb preguntes com:  

- Com t’has sentit quan hi ha hagut el canvi d’instruccions?  

- T’ha molestat alguna cosa?  

- Hauries escrit una cosa diferent si haguessis sabut que ho havies de fer tu?  

 

A tenir en compte: És possible que algú reaccioni malament. No cal obligar a obeir 

l’ordre. El que es vol és provocar un canvi de pensament i qüestionar com actuem amb 

les altres persones. 

 

d. Reflexió final i tancament 

Visualitzant el vídeo “Mr. Indifferent”, reflexionem sobre l’empatia i el tractament als 

altres. Com ens agrada que ens tractin? Com ens fa sentir ser amables amb les altres 

persones? I amb nosaltres?  

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1464-mr-indifferent.html
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SESSIÓ 2 – OPCIÓ B 

ENTRENAMENT D’HABILITATS – PER TU I PER TOTES 

Tàndem docent + Equip tècnic “Sigues tu” 

 

o Temporització: 55 minuts 

o Material: Papers; Bolígrafs; Ordinador/Projector; Àlbum 4: cromo 17; Guia docent de 

l’Aventura de la Vida, pàg. 15 i 65. 

o Recursos: Vídeo “L’eriçó nouvingut”  

o Correlació amb el currículum:. 

o Competència 1: Relació amb l’entorn i normes i límits en les actuacions 

quotidianes. 

o Competència 2: Estratègies de prevenció i resolució de problemes o conflictes. 

Fases en el procés de resolució de problemes i de presa de decisions. 

o Competència 3: Situacions de marginació, discriminació i injustícia social en 

l’entorn local i el món. Causes que les provoquen. 

o Competència 4: La convivència en els diferents àmbits propers: la família, l’aula, el 

grup d’amics... Actituds, lèxic, gestualitat i conductes exemplars i de referència. 

o Competència 5: La pau i la violència: situacions quotidianes i estructurals. 

o Competència 6: Estratègies de mediació i gestió positiva dels conflictes. 

 

o Desenvolupament:  

a. Recordatori: Fem un recordatori d’allò que vam fer la sessió passada. Parlem de com 

ha anat durant aquesta setmana el racó de les paraules amables. L’hem cuidat? Hem 

passat a escriure noves paraules amables? I alguna de no tant amable? Com ens 

sentim quan les rebem? Què passa quan no ho són d’amables? Deixem un espai per 

compartir. 

 

b. Per tu i per tots/es!: A partir del cromo 17 de l’àlbum 4 continuarem la sessió. Llegim 

la història que l’acompanya i finalment llancem preguntes que ens poden ajudar a 

generar debat: 

 

 
  

https://siguestu.cat/ca/recursos2/l/1406-what-would-christmas-be-without-love--assetja.html
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o Penses que a la teva escola hi ha persones acovardides per altres? Has vist 

algun cop una situació així?  

o Com t’has sentit? Has fet alguna cosa?  

o I tu, algun cop has sentit por d’algú? I tu, algun cop has fet acovardir algú? 

c. Reflexió final:  

Presentem diferents casos en els quals hi hagi agressió (trobem alguns exemples al 

final del document). Fem grups de 4-5 alumnes. Es poden simular a l’escola, al carrer, 

a casa, al futbol/basquet, en un supermercat... Podem aprofitar per treballar casos 

reals a l’aula. Un és la persona agredida, l’altra l’agressora i la resta poden simular 

diferents papers dins l’escena (qui participa activament, qui no fa res per evitar-ho, qui 

marxa, qui s’amaga, qui demana ajuda...). Donem uns minuts perquè es reparteixin els 

papers. Fan una petita representació, mentre la resta de grups observa, sense 

intervenir. Reflexionem:  

o Què heu sentit quan heu vist les escenes? Què haurieu fet vosaltres davant aquells 

fets? Us heu trobat alguna vegada en una situació similar? Sabeu on o a qui 

demanar ajuda? 
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Si durant la sessió no dona temps de parlar de totes les situacions, aquestes poden 

ser un recurs per continuar treballant més endavant. 

d. Tancament:  

Proposem als infants que un cop a la setmana regalin una paraula amable a un 

company o companya de la classe, per exemple escrita en un post-it. Se’ls pot 

suggerir que provin de fer el mateix amb alguna persona adulta propera. Pacteu amb 

el grup fer de tant en tant balanç de com va el nostre banc de paraules amables.  

Podem acabar la sessió amb el vídeo “L’eriçó nouvingut”  

 

Exemples de situacions potencialment agressives (dilemes!) 

 

SITUACIÓ 1. Fa 1 mes va començar un noi nou a la classe, té moltes dificultats per parlar i entendre 

el nostre idioma, és diferent de nosaltres... Aquest dissabte hem quedat tota una colla de l’escola, 

tinc els meus dubtes de si convidar-lo o no.  

SITUACIÓ 2. L’Enric i en Sergi s’estan passant molt amb un company de la classe, el ridiculitzen, 

se’n riuen d’ell; avui a l’hora de pati s’han passat molt i tothom ho ha vist, ningú ha dit res, tot i que 

molts pensem que ja n’hi ha prou. El següent pati segur que hi tornen... 

SITUACIÓ 3. El teu/va amic/ga comença a insultar i a riure d’un/a noi/a sense cap motiu, d’una 

manera molt agressiva. 

SITUACIÓ 4. És l’hora del pati. Algú té molta set i va a beure aigua a la font. S’entrebanca amb una 

pedra i cau sobre en Narcís, que està bevent a la font. Ell queda tot moll i s’empipa molt amb qui 

s’ha entrebancat, és molt desagradable... 

https://siguestu.cat/ca/recursos2/l/1406-what-would-christmas-be-without-love--assetja.html
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SESSIÓ 3 

ENTRENAMENT D’HABILITATS – M’AGRADA, CRITICO, PROPOSO 

Equip docent 

 

o Temporització: 55 minuts  

o Material: Paper d’embalar; Bolígrafs; Ordinador/Projector; Cartells d’AV Felicito, Critico i 

Proposo.  

o Recursos: vídeo “Lou” 

o Correlació amb el currículum: 

o Competència 1: Relació amb l’entorn i Normes i límits en les actuacions 

quotidianes. 

o Competència 2: Estratègies de prevenció i resolució de problemes o conflictes. 

Fases en el procés de resolució de problemes i de presa de decisions 

o Competència 4: La convivència en els diferents àmbits propers: la família, l’aula, el 

grup d’amics... Actituds, lèxic, gestualitat i conductes exemplars i de referència. 

o Competència 6: Estratègies de mediació i gestió positiva dels conflictes. 

 

o Desenvolupament:  

a. Recordatori: Fem un recordatori d’allò que vam fer la sessió passada i parlem de com 

ha anat durant aquesta setmana el racó de les paraules amables i el fet de dir paraules 

amables als seus companys i companyes. 

 

b. M’agrada, Critico, Proposo: Es tracta que cada infant faci saber al grup una cosa que 

li agrada del propi grup, una cosa que no li agrada (que critica), i una proposta de millora 

per tal de canviar el que critica, o bé per fer créixer el que li agrada. Això ho podem fer a 

través d’un mural amb les tres columnes, on els infants poden anar penjant els 

comentaris al seu ritme.  

És important pactar amb els infants en quin moment i amb quina periodicitat revisem el 

mural. Triar conjuntament com ho farem per analitzar els comentaris que s’hi ha penjat i 

fer propostes de millora que, en la mesura del possible, s’han de portar a la pràctica. 

 

c. Reflexió final i Tancament: Proposem als infants compartir allò que han escrit per 

veure entre tots i totes les diferents propostes de millora que hi ha i com hi podem 

participar.  

Per fer el tancament podem passar el vídeo “Lou”. A continuació trobareu una proposta 

de preguntes pel debat sobre el video.  

  

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1519-lou--assetjament.html
https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1519-lou--assetjament.html
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Abans de veure el vídeo: 

 Com creieu que són les persones que fan assetjament? Quins motius creieu que 

tenen per fer-ho? 

 I les persones que són assatjades, com penseu que són?  

 De quines maneres diferents es pot fer assetjament? (verbal, conducta, exclusió) 

 Quines conseqüències penseu que té a la víctima l'assetjament?  

 Quin paper creus que poden jugar les persones que són testimoni d'un 

assetjament? 

 

Després de veure el vídeo: 

 Quins motius tenia en J.J. per assetjar els altres? Tenia amics? 

 Què fa en Lou per ajudar-lo a canviar el seu comportament?  

 Com penseu que se sent quan torna les coses als altres al principi? I més 

endavant és diferent? Per què? 

 Com actuen els nenes i nenes quan els hi torna les coses? Com actuarieu 

vosaltres?  

 Penseu que podria passar una cosa similar a la vostra escola? Com es podria 

solucionar?



 

 
 

 

 

M’AGRADA... 

 

 



 

 
 

 

 

CRITICO... 

 

 



 

 
 

 

PROPOSO... 

 


