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INTRODUCCIO
La campanya ‘Que l’escola t’acompanyi’ és una iniciativa del Centre Sant Jaume
que neix en el marc d’un treball permanent per a la reducció de l’absentisme escolar
i la promoció de l’escolarització.
La campanya forma part del Projecte de Suport a l’Escolarització promogut pel Consorci de Badalona Sud des del 2008 i que el Centre Sant Jaume duu a terme dins del
Pla de promoció de l’escolaritat i prevenció de l’absentisme escolar de l’Ajuntament
de Badalona.
L’equip del centre està convençut que l’escolarització s’ha de promoure més enllà
dels centres educatius i de les famílies que presenten situacions d’absentisme
escolar. Per aconseguir una escolarització plena cal implicar tota la ciutadania.
Amb aquest objectiu, la campanya fa una crida perquè veïns i veïnes, entitats,
empreses i serveis, conjuntament amb les escoles, difonguin els beneﬁcis que l’escolarització aporta als infants i joves de Badalona Sud.
El lema ‘Que l’escola t’acompanyi’ sintetitza aquest desig i encàrrec comunitari.
Junts podem fer-ho possible: suma’t a la campanya!
El Centre Sant Jaume compta amb més de 20 anys de trajectòria de compromís a
favor dels infants, joves i adolescents en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió
social a Badalona Sud.
Un equip multidisciplinar d’educadors i treballadors socials, psicòlegs i psicopedagogs, acompanya les famílies perquè assoleixin dinàmiques favorables pel creixement dels seus ﬁlls.
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OBJECTIUS DE LA CAMPANYA
“Que l’escola t’acompanyi” posa en valor la força positiva que exerceix l’escola en
l’etapa de creixement dels infants.
Sensibilitzar
Des del Centre Sant Jaume proposem aquesta campanya de
sensibilització des de l’òptica de l’èxit escolar. Badalona Sud és
un territori amb un percentatge signiﬁcatiu d’absentisme. Els
professionals de l’educació coincideixen en la necessitat de
difondre i explicar quins són els beneﬁcis d’anar a l’escola.

Treballar en xarxa
Durant el curs 2018-2019 diferents agents del territori mostraran el seu compromís amb l’escolarització. S’hi han implicat
infants, famílies, docents, educadors, escoles, serveis socials,
professionals de la salut, entitats, establiments, comerços i
veïns del territori. Es tracta d’una campanya participativa
perquè és la comunitat, en conjunt, la que educa.

Motivar l'assistència
Els infants de Badalona Sud són els principals beneﬁciaris
d’aquesta campanya. La Convenció sobre els Drets de l’Infant,
adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20
de novembre de 1989, reconeix el dret a l’educació i exigeix
«prendre mesures per a encoratjar l’assistència regular a l’escola i reduir les taxes d’abandonament escolar». És el seu dret i és
el deure de tota la societat.
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EIXOS DE LA CAMPANYA
L’avió de la campanya simbolitza el projecte vital de cada infant. I el lema ‘Que
l’escola t’acompanyi’ posa en valor la força positiva que exerceix l’escola en l’etapa de
creixement dels infants. El missatge de la campanya s’estructura en tres eixos, que
corresponen als principals beneﬁcis de l’escolarització.
L'obertura al coneixement
L’escola motiva els infants i joves a aprendre, els ensenya a
mirar, els obre una ﬁnestra al món i a la cultura. És un espai per
a despertar la curiositat, aprendre a observar i practicar la descoberta.
La socialització
En l’aprenentatge els infants no estan sols. Fan camí amb
altres companys. L’escola ajuda a relacionar-se i a conviure
amb els que són diferents. A l’escola els infants aprenen a
treballar en equip i a posar-se a la pell dels altres.
El creixement personal
L’aprenentatge escolar també alimenta la dimensió interior.
L’escola transmet els valors de l’autoestima, el compromís,
l’esforç i la implicació. Els infants i joves creixen i es reconeixen
com a persones, també gràcies a l’escola.

PROCÉS PARTICIPATIU
El contingut de la campanya és el resultat d’un període de consulta realitzat des del
Centre Sant Jaume a la comunitat educativa de l’Escola Baldomer Solà, l’Escola
Josep Boada i el Col·legi Lestonnac de Badalona. Més d’un centenar de persones
han participat en aquesta fase prospectiva, d’escolta i d’intercanvi. Entre d’altres,
claustres de professors, alumnes i mares, així com representants de diverses entitats
socials amb gran recorregut al territori.

6

ACTIVITATS
PER A LES ESCOLES
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ACTIVITAT: 0CI_PRESENTACIO / 0CM_PRESENTACIO

,

,
PRESENTACIO DE LA CAMPANYA
FITXA TECNICA
INTENCIÓ EDUCATIVA

Presentar l’objectiu de la campanya a les escoles i als seus alumnes.
Explicar el ﬁl conductor de les activitats que realitzaran els infants de
les escoles. Motivar als alumnes a participar del procés de campanya.

PÚBLIC

Infants de 1er a 6è

CENTRE EDUCATIU

Col·legi Lestonnac
Escola Josep Boada
Escola Baldomer Solà

TEMPS DE

Octubre

DURADA ESTIMADA

45 minuts

LOGÍSTICA

Projector

DESENVOLUPAMENT

Altaveus
Vídeo campanya (pen-drive)
Taulell gegant del joc
Indicacions i normativa
Impressions DIN-A5 amb imatges
Rotuladors

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

Activitat introductòria (dues propostes: 1r a 2n i de 3r a 6è). Vídeo

LA DINÀMICA

Organitza:

promocional. Presentació del joc: QUE L’ESCOLA T’ACOMPANYI.

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ESCOLA BALDOMER SOLÀ

ACTIVITAT: 0CI_PRESENTACIO / 0CM_PRESENTACIO

,

,
PRESENTACIO DE LA CAMPANYA
DINAMICA
CICLE INICIAL:

Alumnes de 1r i 2n de
primària (6-8 anys)

1. Activitat introductòria: Es reparteix a cada alumne/a un retolador i
un full DIN-A4 amb unes il·lustracions evocadores dels beneﬁcis
d'anar a escola.
Cada alumne/a de manera individual fa un cercle a aquelles imatges
que responguin a la frase "De l'escola m'agrada..."
Una vegada els i les alumnes han acabat, es comparteix en veu alta
quines imatges han triat i es fa un treball en comú al voltant de les
següents preguntes:
Per què t’agrada venir a l’escola?
Què és el que més t’agrada?
Per què creus que tots els nens i nenes haurien de poder anar a
l’escola?

CICLE MITJÀ I
SUPERIOR:

1. Activitat introductòria: Es divideix la classe en grups de 4-5 alum-

primària

Es penja un cartell gran de la campanya a l’aula i es reparteix un cartell

nes.

Alumnes de 3r a 6è de

Cada grup haurà de triar un portaveu.

(8-11 anys)

de mida DIN-A4 per grup i un retolador.
Els alumnes tenen uns minuts per observar el cartell i respondre a les
següents preguntes:
Què ens suggereix el cartell? En què us fa pensar?
Què creiem que vol dir "Que l'escola t'acompanyi?"
Durant aquests minuts de treball en equip, els i les alumnes poden
encerclar en el cartell allò que els hi agrada o els hi crida l'atenció. A la
cara del darrere del cartell poden escriure allò que han observat i les
respostes de les preguntes.
(Es facilita un llistat de paraules clau al voltant de l’escolarització
positiva per completar les aportacions dels grups)

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ESCOLA BALDOMER SOLÀ

ACTIVITAT: 0CI_PRESENTACIO / 0CM_PRESENTACIO

,

,
PRESENTACIO DE LA CAMPANYA
DINAMICA
TOTS ELS CICLES:
Per TOTS els cursos:
1r a 6è primària
(6-11 anys)

2. Vídeo promocional: A continuació es projecta el vídeo promocional de la campanya. Es fa una explicació del vídeo per tal de garantir
que els alumnes han entès el missatge (es facilita l’explicació i missatges clau al professorat amb vocabulari adaptat a l’edat de l’alumnat).
Se’ls convida a participar durant tot el curs a la campanya.
3. Presentació del joc: QUE L’ESCOLA T’ACOMPANYI
Presentació de les instruccions i del taulell-pòster del joc Que l’escola
t’acompanyi.Cada grup classe que participa del joc penja a l’aula un
pòster DIN-A2, aquest representa de manera gràﬁca i visual la
campanya amb els tres eixos i les seves activitats corresponents. Així
com els diversos beneﬁcis de l’escolarització que anirem descobrint
al llarg del curs.
Segons els grups classe vagin realitzant les activitats de cada eix,
hauran d’anar enganxar uns adhesius a les zones ombrejades del
pòster.
Hi haurà un objectiu mínim de 5 activitats, i un màxim previst de 8:
1 activitat inicial de presentació.
Entre 1 o 2 activitats per eix de campanya. Recordem que els
eixos són:
BLAU L’obertura al coneixement: l’escola em motiva a aprendre.
GROC La socialització: l’escola em motiva a conviure amb els
altres.
VERD El creixement personal: l’escola em fa créixer com a
persona.
1 activitat ﬁnal: participació en el concurs de plafons artístics per
categories.
Cada cop que el grup realitzi una activitat tindran unes recompenses
simbòliques (xapes i imants amb els beneﬁcis de l’escolarització).

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ESCOLA BALDOMER SOLÀ

EIX:
L’OBERTURA AL
CONEIXEMENT
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ACTIVITAT: 1CI_ARTISTES

,

,
DINAMICA 1: ARTIST(ES)
FITXA TECNICA
OBJECTIUS

Treballar els beneﬁcis de l’aprenentatge

BENEFICIS

L’escola m’ensenya a mirar; A l’escola aprenc a observar.
L’escola m’obre una ﬁnestra a la cultura.
A l’escola aprenc a aprendre.
L’escola em motiva a ser creatiu.

PÚBLIC

Cicle Inicial

TEMPS DE

Octubre

DURADA ESTIMADA

50 minuts

LOGÍSTICA

Làmines pintura

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

2’ Divisió dels alumnes per grups

DESENVOLUPAMENT

LA DINÀMICA

Colors/pintura

10’ Explicació de l’activitat i entrega del material
28’ Realització de l’activitat
10’ Espai de reﬂexió

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ESCOLA BALDOMER SOLÀ

ACTIVITAT: 1CI_ARTISTES

,

,
DINAMICA 1: ARTIST(ES)
DINAMICA
DINÀMICA

Es divideix l'aula en grups de 4 alumnes. A cada grup se li reparteix una
làmina de pintura, un pot amb llapis de colors, pintures, ceres i un full
d'instruccions, que és diferent per cada grup.
Per grups han de fer un dibuix conjunt: hi han de constar els elements
i objectes que se'ls demana en el full d'instruccions. Aquests elements
estan extrets de diferents quadres de pintors importants. Els i les
alumnes no saben de quin pintor o quadre es tracta, per tant es farà
una versió totalment creativa i pròpia. Una vegada han acabat la
representació artística, el o la dinamitzadora, per ordre, exposa els
diferents dibuixos dels grups amb els quadres que han versionat. Es fa
explicació de cada pintor i el simbolisme de l’element.
És interessant reforçar que les i els alumnes són els autèntics artistes.
Podem penjar a l’aula els quadres de creació pròpia i real.

REFLEXIÓ

A continuació s'obre un espai de reﬂexió per tal de posar en relleu tot
allò que ha après i aprèn l'alumne/a a l'escola, en aquest cas, relacionat amb l'art i la cultura. Si han pogut reconèixer i aprendre diferents
autors i representacions artístiques com la pintura, l'escultura,
l'arquitectura, etc.
La reﬂexió pot girar al voltant de les següents preguntes:
Quins artistes i representacions artístiques he descobert?
Quines coneixies? On les he après?
Què t'ha agradat de treballar en un equip amb els vostres
companys/es?
Creus que us heu esforçat per intentar representar l'obra de la
millor manera?
On heu après a jugar amb la plastilina?
Qui us ha ensenyat a fer treballs manuals?
Heu tingut ajuda mentre fèieu l'activitat?
Qui està cada dia a l'aula amb vosaltres?

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ESCOLA BALDOMER SOLÀ

ACTIVITAT: 1CM_ARTISTES

,

,
DINAMICA 1: ARTIST(ES)
FITXA TECNICA
OBJECTIUS

Treballar els beneﬁcis de l’aprenentatge

BENEFICIS

A l’escola treballo la reﬂexió i la memòria.
L’escola m’obre una ﬁnestra a la cultura.
L’escola m’anima a descobrir coses noves.
A l’escola aprenc a aprendre.
L’escola em motiva a ser creatiu/va.

PÚBLIC

Cicle mitjà i superior

TEMPS DE

Novembre

DURADA ESTIMADA

50 minuts

LOGÍSTICA

Plastilina de diferents colors (2 colors per grup)

DESENVOLUPAMENT

4-5 taules
5 imatges artístiques
5 pissarretes i retoladors
5 mocadors

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

3’ Divisió dels alumnes per grups

LA DINÀMICA

5’ Explicació de l’activitat
2’ Entrega del material

30’ Realització de l’activitat
10’ Espai de reﬂexió

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ESCOLA BALDOMER SOLÀ

ACTIVITAT: 1CM_ARTISTES

,

,
DINAMICA 1: ARTIST(ES)
DINAMICA
DINÀMICA

Es divideix la classe en grups de 4-5 alumnes.
Es reparteix una pissarreta i un retolador, dos paquets de plastilina i la
imatge d'una representació artística: pot ser una escultura, una pintura, un ediﬁci emblemàtic, etc. És important que siguin representacions
que el grup conegui perquè han estat treballades en algun moment
de la seva escolarització. Aquesta informació la facilita l'escola.
Entre tots els components del grup s'ha de fer la representació de la
imatge sense que la resta dels grups sàpiguen quina és.
Seguidament cada grup, per ordre, ha de mostrar la seva obra d'art
mentre que els altres grups anoten a la pissarreta el nom de la representació artística i/o autor.
Quan s'han mostrat totes les obres d'art, facilitarem al grup les respostes correctes.
Si es considera oportú, cada grup pot puntuar les obres dels altres
grups tenint en compte el resultat ﬁnal, el treball en equip i l'esforç.

REFLEXIÓ

A continuació s’obre un espai de reﬂexió per tal de posar en relleu tot
allò que aprèn l’alumne a l’escola, en aquest cas, relacionat amb l’art i
la cultura. Si han pogut reconèixer i aprendre diferents autors i representacions artístiques com la pintura, l’escultura, l’arquitectura, etc.
La reﬂexió pot girar al voltant de les següents preguntes:
Quins artistes i representacions artístiques he descobert?
Quines coneixies? On les he après?
Què t’ha agradat de treballar en un equip amb els vostres
companys/es?
Creus que us heu esforçat per intentar representar l’obra de la
millor manera?
On heu après a jugar amb la plastilina? Qui us ha ensenyat a fer
treballs manuals?
Heu tingut ajuda mentre fèieu l’activitat? Qui està cada dia a
l’aula amb vosaltres?

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA

15

ESCOLA BALDOMER SOLÀ

ACTIVITAT: 2CI_TOTELQUEHEAPRES

,

,
,
DINAMICA 2: TOT EL QUE HE APRES
FITXA TECNICA
OBJECTIUS

Treballar els beneﬁcis de l’aprenentatge

BENEFICIS

A l’escola treballo la reﬂexió i la memòria.
A l’escola aprenc a comunicar-me amb els altres.
L’escola em motiva a conèixer un món desconegut.
L’escola m’anima a descobrir coses noves.
A l’escola aprenc paraules noves.
A l’escola aprenc a aprendre.

PÚBLIC

Cicle inicial

TEMPS DE

Novembre - Desembre

DURADA ESTIMADA

50 minuts

LOGÍSTICA

Fitxes memory

DESENVOLUPAMENT

Sudoku il·lustrat
Targetes relació número – quantitat
Targetes de magnituds
Relació mesures
Targetes polzes

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

3’ Divisió dels alumnes per grups

LA DINÀMICA

5’ Explicació de l’activitat
2’ Entrega del material

35’ Realització de l’activitat
5’ Espai de reﬂexió

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ESCOLA BALDOMER SOLÀ

ACTIVITAT: 2CI_TOTELQUEHEAPRES

,

,
,
DINAMICA 2: TOT EL QUE HE APRES
DINAMICA
DINÀMICA

Es divideix l'aula en grups de 5 alumnes.
Hi ha dos tipus de jocs. Es participa de manera grupal. A continuació
es detallen les dinàmiques:

17,5’

Lletramemory: Es reparteix a cada grup un memory il·lus-

trat amb algunes de les lletres de l'abecedari. Es col·loquen
les diferents cartes, bocaterrosa, sobre la taula i es barregen.
Cada jugador ha de posar dues cartes a l'atzar cap per
amunt. Si aquestes tenen la mateixa ﬁgura el o la jugadora
agafa aquestes cartes automàticament pot repetir el torn. Si
les dues cartes tenen ﬁgures diferents, el jugador/a ha de
tornar a col·locar-les cap a baix i així dona lloc a què el o la
pròxima jugadora aixequi novament dues cartes.

Matemàtic: Es realitzen diferents activitats matemàtiques.

17,5’

1- Relació número amb la quantitat

2- Relació de magnituds (Gran, mitjà i petit)
3- Relació mesures (Llarg i curt)
4- Sudoku il·lustrat infantil

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ESCOLA BALDOMER SOLÀ

ACTIVITAT: 2CI_TOTELQUEHEAPRES

,

,
,
DINAMICA 2: TOT EL QUE HE APRES
DINAMICA
REFLEXIÓ

Cada alumne/a podrà contestar les preguntes aixecant una de les
dues targetes. Si està d'acord, amb la pregunta aixecarà la del dit
polze cap amunt, si no està d'acord, aixecarà la del dit polze cap a
baix. Una vegada hagin contestat la pregunta amb la targeta, poden
justiﬁcar la resposta.
Cada alumne/a tindrà dues targetes: una amb un dit polze cap amunt
i una altra amb un dit polze cap a baix.
L'objectiu és que els infants s'adonin de la inﬁnitat de les coses que es
poden aprendre a l'escola.
Algunes preguntes podrien ser:
M'agrada venir a l'escola? (Per què? Què és el que més m'agrada?)
A l'escola aprenc coses noves?
A l'escola aprenc les lletres?
A l'escola aprenc els números?
A l'escola aprenc a llegir?
A l'escola aprenc a escriure el meu nom?
A l'escola aprenc a sumar?
A l'escola aprenc els animals?
A l'escola aprenc les parts del cos?
A l'escola aprenc coses d'altres llocs del món?
Quan l’alumne/a aixequi la targeta amb el polze cap a baix,
cal que se li pregunti per què.

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ESCOLA BALDOMER SOLÀ

ACTIVITAT: 2CM_TOTELQUEHEAPRES

,

,
,
DINAMICA 2: TOT EL QUE HE APRES
FITXA TECNICA
OBJECTIUS

Treballar els beneﬁcis de l’aprenentatge

BENEFICIS

A l’escola treballo la reﬂexió i la memòria.
A l’escola aprenc a comunicar-me amb els altres.
L’escola em motiva a conèixer un món desconegut.
L’escola m’anima a descobrir coses noves.
A l’escola aprenc paraules noves.
A l’escola aprenc a aprendre.

PÚBLIC

Cicle mitjà i superior

TEMPS DE

Novembre - Desembre

DURADA ESTIMADA

50 minuts

LOGÍSTICA

Projecció amb les proves

DESENVOLUPAMENT

Ulleres lletra a lletra
5 Pissarres
5 Retoladors de pissarra (PPT)
1 Temporitzador
Targetes paraules
Targetes polzes (reﬂexió)

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

3’ Divisió dels alumnes per grups

LA DINÀMICA

5’ Explicació de l’activitat
2’ Entrega del material

30’ Realització de l’activitat
10’ Espai de reﬂexió

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ESCOLA BALDOMER SOLÀ

ACTIVITAT: 2CM_TOTELQUEHEAPRES

,

,
,
DINAMICA 2: TOT EL QUE HE APRES
DINAMICA
DINÀMICA

Es divideix la classe en grups de 4-5 alumnes (5 grups) i s'escull un
portaveu. Cada grup disposa d'una pissarra i un retolador.
Aquesta activitat consta de dues proves on participen tots els grups a
la vegada.
A continuació es detallen les dues proves:

15’

Preguntats: Es projecten qüestions (de diferents matèries

que s'han treballat a l'escola) i els i les alumnes han d'escollir

la resposta correcta (A-B-C-D) i escriure-la a la pissarreta. (30'
per pregunta).

10’

Lletra a lletra: Es demana un voluntari de cada grup. Aquest
s'ha de posar unes ulleres i col·locar-se d'esquena a la pantalla de projecció.
Es diu una paraula en veu alta, que també està projectada a
la pissarra de projecció (per tal que tots els i les alumnes la
puguin veure).
L'objectiu és que l'alumne/a lletregi el màxim de paraules
possibles en 60 segons. Es pot demanar l'opció de "passar".
Una vegada ﬁnalitzi el primer voluntari la prova, sortirà el
següent. Així consecutivament ﬁns que ho facin tots els
alumnes voluntaris.
Cada vegada que un dels alumnes ﬁnalitza la prova, es fa un
recompte de les paraules que s'han lletrejat bé.

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ACTIVITAT: 2CM_TOTELQUEHEAPRES

,

,
,
DINAMICA 2: TOT EL QUE HE APRES
DINAMICA
REFLEXIÓ

Per ﬁnalitzar la dinàmica, es reparteixen dues targetes a cada alumne/a. En una targeta hi apareix una mà amb el dit polze aixecat cap
amunt i en l'altre hi apareix el dit polze cap a baix.
Es fan diferents preguntes. Si l'alumne/a està d'acord amb la pregunta, aixeca la targeta del dit polze cap amunt (SÍ), si no està d'acord,
aixeca la del dit polze cap a baix (NO). Cada alumne/a participa de
manera individual.
Després de cada paraula s'obre un torn de paraula, per tal de deixar
que els i les alumnes expressin i justiﬁquin la seva resposta.
Propostes de preguntes:
M'agrada venir a l'escola?
A l'escola aprenc coses noves?
A l'escola aprenc a llegir?
A l'escola aprenc a restar?
A l'escola m'he trobat amb mestres que conﬁen en mi?
A l'escola em trobo amb reptes cada dia?
A l'escola aprenc coses del món?
A l'escola aprenc coses necessàries per ser més autònom? Comptar sol, poder llegir sol els cartells del carrer, poder comptar per
anar al supermercat, etc.)
A l'escola aprenc a pensar per mi mateix?
A l'escola em trobo amb mestres que m'ensenyen allò que no
entenc?
A l'escola m'ho passo bé i m'hi sento a gust?

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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EIX:
,
LA SOCIALITZACIO

22

ACTIVITAT: 3CI_AMISTAT

,

,
DINAMICA 3: AMISTAT
FITXA TECNICA
OBJECTIUS

Treballar els beneﬁcis de socialització

BENEFICIS

A l’escola aprenc a conviure.
A l’escola em diverteixo amb els meus companys.
A l’escola faig bons amics.
L’escola m’ensenya a respectar les normes del joc.
A l’escola aprenc coses bones dels meus companys.

PÚBLIC

Cicle inicial

TEMPS DE

Gener

DURADA ESTIMADA

50 minuts

LOGÍSTICA

Mocadors per tapar els ulls

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

3’ Divisió dels alumnes per grups

DESENVOLUPAMENT

LA DINÀMICA

5’ Explicació de l’activitat
2’ Entrega del material

30’ Realització de l’activitat
10’ Espai de reﬂexió

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ACTIVITAT: 3CI_AMISTAT

,

,
DINAMICA 3: AMISTAT
DINAMICA
DINÀMICA

S’inicia l’activitat col·locant els infants en rotllana per tal de poder
explicar en què consisteix la dinàmica. Abans de començar se’ls pot
proposar aquestes preguntes:
Com explicaríeu què és l’amistat?
Per què creieu que és important tenir amics?
Què creieu que ha de fer un bon amic o amiga?
A continuació es presenten dues activitats que treballen el valor de
l’amistat, es pot escollir quantes activitats fer. Després de cada activitat hi consten unes preguntes de reﬂexió.
La diana: Els infants s’organitzen en grups de 6. En cada grup, quatre
dels jugadors es posen dempeus agafats de les mans, formant un
cercle. A dins d’aquest cercle hi ha un altre infant que no s’agafa a
ningú. Finalment, un altre infant es queda fora del cercle.
L’activitat consisteix en què l’infant que està fora del cercle ha d’intentar tocar a l’infant que està al mig de cercle. Els infants que estan al
cercle han d’ajudar a l’infant que està al mig per impedir que l’infant
que està fora el toqui.
Els infants que formen el cercle no es poden deixar anar de les mans i
han de protegir l’infant desplaçant-se i movent el cercle. L’infant que
està fora del cercle es pot moure, donar voltes al cercle, i estirar la mà
per intentar tocar l’infant que hi ha al mig.
Finalitza l’activitat quan l’infant de fora aconsegueix tocar l’infant que
està a dins. Es pot fer un canvi de rol i que un altre infant es col·loqui
dins del cercle.
Amb l’activitat es vol proporcionar als infants una experiència per
treballar el valor de l’amistat i que puguin veure que els amics ens
donen suport i ens ajuden quan els necessitem.
Preguntes de reﬂexió:
Com us heu sentit en veure que us ajudaven els vostres amics?
Com us heu sentit quan cap company us ajudava?
Com us heu sentit en veure que podíeu ajudar al vostre amic/amiga?

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ACTIVITAT: 3CI_AMISTAT

,

,
DINAMICA 3: AMISTAT
DINAMICA
DINÀMICA

El pop: Per fer aquesta activitat cal fer referència a un animal: el pop.
Cal assegurar-se que els nens i nenes reconeixen de quin animal es
tracta, ja que durant l’activitat es comportaran com a pops. Se’ls hi
pot explicar que els pops són animals de mar que tenen un cap gros
i braços llargs que es mouen suaument.
Els infants s’hauran d’organitzar en grups de cinc. Un infant fa de cap
i els altres es col·loquen al seu voltant. Aquests infants el toquen amb
una mà i amb l’altre l’estiren com si fossin els tentacles del pop. Els
quatre infants que fan de tentacles s’han de tapar els ulls.
L’activitat consisteix en què l’infant que està al mig es desplaça amb
els ulls oberts i ajuda els seus amics a poder-se desplaçar per l’espai.
És important que els diferents infants del grup puguin canviar de rol i
experimentin què vol dir fer de cap i de tentacle.
Preguntes de reﬂexió:
Com us heu sentit quan caminàveu amb els ulls tancats?
Què us donava conﬁança?
Hauríeu caminat amb tanta seguretat si el pop no hagués tingut
cap?

REFLEXIÓ

Algunes preguntes de reﬂexió per tancar la sessió:
Creieu que és important tenir amics?
Què és per vosaltres l’amistat?
Com creieu que s’han de cuidar els amics?
On els heu conegut?

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ACTIVITAT: 3CM_ROLEPLAYING

,

,
DINAMICA 3: ROLE PLAYING
FITXA TECNICA
OBJECTIUS

Treballar els beneﬁcis de socialització

BENEFICIS

L’escola m’ensenya a dialogar, també amb qui no pensa com jo.
A l’escola aprenc a conviure.
L’escola m’ensenya a escoltar els companys en comptes de
barallar-nos per solucionar els conﬂictes.
A l’escola aprenc coses bones dels meus companys.
A l’escola m’ensenyen a posar-me a la pell dels altres.

PÚBLIC

Cicle mitjà i superior

TEMPS DE

Gener

DURADA ESTIMADA

50 minuts

LOGÍSTICA

Targetes amb situacions

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

3’ Divisió dels alumnes per grups

DESENVOLUPAMENT

LA DINÀMICA

Identiﬁcador mediador

5’ Explicació de l’activitat

32’ Realització de l’activitat
10’ Espai de reﬂexió

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ACTIVITAT: 3CM_ROLEPLAYING

,

,
DINAMICA 3: ROLE PLAYING
DINAMICA
DINÀMICA

Es divideix la classe en grups de 4-5 alumnes (5 grups).
Cada grup representa una situació que es viu a l'escola (se la poden
inventar o escollir una de les targetes).
Comença un grup a fer el role playing. Una vegada s'hagi acabat la
representació, els altres grups han de deliberar entre ells les següents
qüestions:
De quina situació es tracta?
Alguna vegada ens hem trobat en aquesta situació?
Es formulen vàries qüestions que es poden utilitzar depenent de la
situació que es representi.
A)
Com solucionaries aquesta situació?
Com es podria haver evitat?
Què pots aprendre d'aquesta situació?
Per què és important dialogar/parlar?
B)
M'he sentit reﬂectit en aquesta situació?
Què és el que més m'agrada dels meus amics?
Què puc aprendre d'aquesta situació?

REFLEXIÓ

El o la dinamitzadora poden estar atents a les diferents relacions que
s’han generat entre els membres del grup (si són positives o negatives), si ha participat tot el grup, etc.
La reﬂexió forma part de l’activitat.

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ACTIVITAT: 4CI_COOPERACIO

,

,
,
DINAMICA 4: COOPERACIO
FITXA TECNICA
OBJECTIUS

Treballar els beneﬁcis de socialització

BENEFICIS

A l’escola aprenc a treballar en equip i a cooperar.
A l’escola em diverteixo amb els meus companys.
L’escola m’ensenya a respectar les normes del joc.

PÚBLIC

Cicle inicial

TEMPS DE

Gener

DURADA ESTIMADA

50 minuts

LOGÍSTICA

5 Sobres

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

3’ Divisió dels alumnes per grups

DESENVOLUPAMENT

LA DINÀMICA

5 trencaclosques

5’ Explicació de l’activitat

32’ Realització de l’activitat
10’ Espai de reﬂexió

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ACTIVITAT: 4CI_COOPERACIO

,

,
,
DINAMICA 4: COOPERACIO
DINAMICA
DINÀMICA

Es divideix l'aula en grups de cinc persones. Es repartirà a cada grup
un sobre amb peces d'un trencaclosques.
Cada grup ha de fer el trencaclosques. Una vegada que es fa el trencaclosques per grups s'observa que es necessiten unir tots els trencaclosques per tal que quedi complet el missatge.

REFLEXIÓ

Per ﬁnalitzar la dinàmica, es reparteixen dues targetes a cada alumne/a. En una targeta hi apareix una mà amb el dit polze aixecat cap
amunt i en l'altre hi apareix el dit polze cap a baix.
Es fan diferents preguntes. Si l'alumne/a està d'acord amb la pregunta, aixeca la targeta del dit polze cap amunt (SÍ), si no hi està d'acord,
aixeca la del dit polze cap a baix (NO). Cada alumne/a participa de
manera individual. Després de realitzar cada pregunta, les i els alumnes justiﬁquin la pregunta.
Preguntes que poden ser útils:
Creus que fer les coses amb grup és més útil? Per què?
M'agrada fer les activitats en grup?
Tothom ha pogut participar en la dinàmica?
S'han generat conﬂictes? S'han pogut resoldre?
M'ha semblat difícil fer l'activitat en grup? Per què?
En quins moments del meu dia a dia és necessari que treballi o
sàpiga treballar en grup? Per què?
Es realitza un tancament explicant la necessitat de treballar units
i junts per tal d’assolir objectius.

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ACTIVITAT: 4CM_COOPERACIO

,

,
,
DINAMICA 4: COOPERACIO
FITXA TECNICA
OBJECTIUS

Treballar els beneﬁcis de socialització

BENEFICIS

A l’escola aprenc a treballar en equip i a cooperar.
A l’escola em diverteixo amb els meus companys.
L’escola m’ensenya a respectar les normes del joc.

PÚBLIC

Cicle mitjà i superior

TEMPS DE

Gener

DURADA ESTIMADA

50 minuts

LOGÍSTICA

5 Sobres

DESENVOLUPAMENT

5 trencaclosques
Imatges objectes

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

3’ Divisió dels alumnes per grups

LA DINÀMICA

5’ Explicació de l’activitat

32’ Realització de l’activitat
10’ Espai de reﬂexió

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ACTIVITAT: 4CM_COOPERACIO

,

,
,
DINAMICA 4: COOPERACIO
DINAMICA
DINÀMICA

Es divideix la classe en grups de 4-5 alumnes (5 grups).
La següent activitat està composta de tres proves diferents per
fomentar la cooperació i treball en equip.
A continuació es presenten les tres dinàmiques:

Trencaclosques: Es reparteix un sobre a cada grup amb un

15’

trencaclosques. Una vegada que es fa el trencaclosques per
grups s'observa que es necessita unir tots els trencaclosques
per tal que quedi complet el missatge. Es realitza un tancament explicant la necessitat de treballar units i junts per tal
d'assolir objectius.

12’

Memòria: Cada grup té una caixa plena de targetes amb
diferents imatges.

Tenen 30 segons per memoritzar el màxim d'imatges.
Una vegada han passat els 30 segons, es retira la caixa amb
les imatges.
Cada grup disposa de 60 segons més, per anotar en un full
de paper totes les paraules que han memoritzat.
A la pissarra de la classe hi ha anotat el nom de cada grup.
Una vegada han passat els 30 segons, un voluntari de cada
grup anota les paraules a la pissarra.
Per fer el tancament es pot fer un recompte de totes les
paraules que s'han aconseguit de manera grupal.

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ACTIVITAT: 4CM_COOPERACIO

,

,
,
DINAMICA 4: COOPERACIO
DINAMICA
REFLEXIÓ

El o la dinamitzadora poden estar atents i mirar de recollir els
diferents resultats (de temps), a les diferents relacions que s’han generat entre els membres del grup (si són positives o negatives), si hi ha
participat tot el grup, etc.
Per ﬁnalitzar la dinàmica, es reparteixen dues targetes a cada alumne/a. En una targeta hi apareix una mà amb el dit polze aixecat cap
amunt i en l’altre hi apareix el dit polze cap a baix.
Es realitzen diferents preguntes. Si l’alumne/a està d’acord amb la
pregunta aixeca la targeta del dit polze cap amunt (SÍ), si no hi està
d’acord, aixeca la del dit polze cap a baix (NO). Cada alumne/a participa de manera individual.
Cal que totes les respostes es justiﬁquin (Per què?)
Creus que fer les coses amb grup és més útil? Per què?
M’agrada fer les activitats en grup? Per què?
Tothom ha pogut participar a la dinàmica?
S’han generat conﬂictes? S’han pogut resoldre?
M’ha semblat difícil fer l’activitat en grup? Per què?
En quins moments del meu dia a dia és necessari que treballi o
sàpiga treballar en grup?

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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EIX:
EL CREIXEMENT
PERSONAL

33

ACTIVITAT: 5CIM_QUISOC

,

,
,
DINAMICA 5: QUI SOC?
FITXA TECNICA
OBJECTIUS

Treballar els beneﬁcis de l’autoconeixement

BENEFICIS

L’escola m’ensenya a cuidar-me i a estimar-me
A l’escola aprenc a valdre’m per mi mateix/a i a ser autònom/a.
A l’escola aprenc a esforçar-me per millorar.

PÚBLIC

Tots els cursos (adaptant l’activitat a les diferents edats)

TEMPS DE

Febrer

DURADA ESTIMADA

50 minuts

LOGÍSTICA

Cartolines DIN-a3

DESENVOLUPAMENT

Retoladors
Revistes
Diaris
Paper de Seda
Cola de barra
Tisores
Música

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

5’ Explicació de l’activitat

LA DINÀMICA

Organitza:

35’ Realització de l’activitat
10’ Espai de reﬂexió

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ACTIVITAT: 5CIM_QUISOC

,

,
,
DINAMICA 5: QUI SOC?
DINAMICA
DINÀMICA

L'activitat es realitza de manera individual.
Es reparteix una cartolina DIN-A3 a cada alumne/a.
Cada alumne a través de la tècnica de collage i amb l'ajuda de retalls
de revistes, diaris i papers de colors, han de fer una presentació de qui
són. Aquesta és totalment lliure, no obstant es deixen a continuació
algunes preguntes que poden ajudar a l'alumne a realitzar el collage:
Cicle Inicial*
Com em dic
El meu color/animal/menjar preferit
A què m'agrada jugar
Allò que faig molt bé
Un desig/somni.
Cicle mitjà i superior*
Com em dic
Allò que m'apassiona fer
Allò que valoro més de mi
Allò que valoro més dels altres
Un desig/somni
* Idees que poden ser útils. No és obligatori utilitzar-les

REFLEXIÓ

Organitza:

Un espai de diàleg, per tal que puguin explicar a la resta de companys
la seva representació artística.

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ACTIVITAT: 6CIMS_SENTIMLAMUSICA

,

,
,
DINAMICA 6: SENTIM LA MUSICA
FITXA TECNICA
OBJECTIUS

Treballar els beneﬁcis de l’autoconeixement

BENEFICIS

L’escola m’ensenya a cuidar-me i a estimar-me
A l’escola aprenc a esforçar-me per millorar
L’escola em regala moments d’alegria i felicitat
A l’escola aprenc a valdre’m per mi mateix/a i a ser autònom/a.

PÚBLIC

Tots els cursos (adaptant l’activitat a les diferents edats)

TEMPS DE

Febrer

DURADA ESTIMADA

50 minuts

LOGÍSTICA

Fulls de paper

DESENVOLUPAMENT

Colors/retoladors/ceres/plastidecors
Músiques

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

5’ Explicació de l’activitat

LA DINÀMICA

Organitza:

35’ Realització de l’activitat
10’ Espai de reﬂexió

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ACTIVITAT: 6CIMS_SENTIMLAMUSICA

,

,
,
DINAMICA 6: SENTIM LA MUSICA
DINAMICA
DINÀMICA

L’activitat es fa de manera individual.
Es reparteixen fulls de paper a cada alumne/a on s’ha d’escriure un
títol (exemple: Sentim la música).
Cada alumne/a fa un treball d’introspecció acompanyant-se de la
música.És important que abans de començar l’activitat, l’aula i els
infants estiguin en silenci i en un ambient relaxat. Pot ser útil abans de
començar posar una música tranquil·la i que els alumnes tanquin els
ulls uns minuts per relaxar-se.
Es reprodueixen cinc cançons relacionades amb cinc emocions. Els
infants han de representar (dibuixant, pintant, escrivint…) el que els hi
evoca la cançó. Alguns exemples de cançons:
Alegria – Cirque du Solei “Alegria” / I feel pretty
Tristesa – Ludovico Einaudi “Una mattina” /Amelie “Comptine
d’Un Autre”
Por – Tubular Bells / Requiem for a dream
Ira - Sinfonía no. 5, de Gustav Mahler
Tranquil·litat - La vida es bella / Tchaikovsky’s Symphony N.5
Andante Cantabile

REFLEXIÓ

Un espai de diàleg, per tal que es puguin expressar i compartir els
dibuixos, escrits o reﬂexions dels alumnes.
Es proposen un seguit de preguntes per acompanyar aquest espai:
Com t’has sentit?
Creus que la música afecta a les nostres emocions? (Si algú vol,
pot compartir algun dels seus dibuixos i explicar quines són les
situacions i les emocions que ha sentit).
Creieu que és important reﬂexionar sobre les nostres emocions i
el que sentim?
Sabeu controlar totes les emocions que sentiu? Per què?

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA

ESCOLA BALDOMER SOLÀ

www.quelescolatacompanyi.org

comunicacio@fundaciocarlesblanch.org

