
  



  

Veure les eines d’avui

1.- Explicitar el mapa: autocompromís.

2.- Domar el drac interior.

3.- Pacte de bon tracte: la ment.

4.- Pacte de bon tracte: el grup. 

 

       



  

1.- Explicitar el mapa

Els primers dies de setembre: 

1.- Consensuar què aprendrem, perquè és important, 
com sabrem que ho hem après i com avaluar-ho.
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2.- També de creixement personal o canvi interior.
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4.- Qui els ajudarà a aconseguir-ho?

 

       



  

1.- Explicitar el mapa

Els primers dies de setembre: 

1.- Consensuar què aprendrem, perquè és important, 
com sabrem que ho hem après i com avaluar-ho.

2.- També de creixement personal o canvi interior.

3.- És el seu compromís.

4.- Qui els ajudarà a aconseguir-ho?

No robeu problemes. Els cal temps. 

Compartiràs al fòrum? 

 

       



  

2.- Pacte de bon tracte: el drac

No ets dolent/a
No ets gandul/a
No ets deixat/a
No ets antipàtic
No ets… 

Passa que encara has de domar el teu drac interior.

I a l’escola t’ajudarem.

Jo m’he de manar a mi mateix/a. 

Compartiràs al fòrum? 

       



  

3.- Pacte de bon tracte: la ment (1)

La teva ment, sovint, és el nostre pitjor enemic.

Cal aprendre a governar-la. 

Jo no em puc agredir.

Us ensenyo?

Què genera els sentiments?

       



  

3.- Pacte de bon tracte: la ment (1)

Entendre la relació entre pensaments i sentiments.

Emocions = biològiques

Sentiments = senti-mentals

Quins pensaments produeixen: 
Culpa?
Por?
Alegria?
Vergonya?
Tristesa?

       



  

3.- Pacte de bon tracte: la ment (2)

Entendre què aprendrem i perquè: 

1.- Veure que tinc pensaments que em fan patir.

2.- Decidir si vull patir o vull cuidar-me.

3.- Veure els deformadors de pensaments que fan 
patir.

4.- Veure i repetir el que sí és veritat fins integrar-ho.

5.- Valorar els resultats

7 vídeos de cinc minuts i 7 resums en PDF.

       



  

3.- Pacte de bon tracte: la ment (3)

Póster: pren nota dels pensaments que et disgusten

Vull ser feliç o vull patir? Vull ser feliç o tenir raó?

3 preguntes clau: 

1.- És la meva pau interior més important que el 
problema?

2.- Hi ha gent que ha viscut això i és feliç?

3.- Hi ha gent amb problemes més grans?

7 vídeos de cinc minuts i 7 resums en PDF.

       



  

3.- Pacte de bon tracte: la ment (4)

Dos deformadors de la ment: 

1.- Etiquetes totalitzadores: res, mai, ningú, 
sempre…

2.- Endevinar el futur

Marcar-les al pòster de pensaments que fan patir

7 vídeos de cinc minuts i 7 resums en PDF.

       



  

3.- Pacte de bon tracte: la ment (5)

Dos deformadors més: 

1.- Victimització, auto-agressió o comparació: no 
podré, soc pitjor, soc “tonta/o”...

2.- Deformadors biològics: son***, gana, 
cansament… 

Importància del dormir.
Què ajuda a dormir més relaxadament?
Avaluar: quantes hores dorm cada persona?

7 vídeos de cinc minuts i 7 resums en PDF.

       



  

3.- Pacte de bon tracte: la ment (6)

Reeducar la ment amb idees reals i sensates: 

1.- Partir dels pensaments erronis

2.- Trobar el pensament real i sensat 

Ull: no enganyar-nos. Pensaments sentsats i reals.

Repetir-los. Repte: cançó de lletres sàvies.

Escoltar cançons de lletres absudes: vacuna!

7 vídeos de cinc minuts i 7 resums en PDF.

       



  

3.- Pacte de bon tracte: la ment

7 vídeos de cinc minuts i 7 resums en PDF.

Al vídeo 7, temes que abordarem de forma pràctica i 
sistemàtica més endavant: 

- Respiració
- Silenci
- Entrenar l’atenció
- Entrenar la voluntat
- Tècniques per resoldre conflictes

       



  

3.- Pacte de bon tracte: el grup

Pacte per cuidar-nos: 

Famílies
Claustre
Aula

       



  

3.- Pacte de bon tracte: el grup

Famílies:

Carta: aquesta escola és segura, sempre ha passat però 
és el moment de dir prou, cuidem els vostres fills i filles. 

 Us posaré exemple a plataforma.

       



  

3.- Pacte de bon tracte: el grup

Claustre:

Sensibilització: no són coses de canalla.  

Callar és donar permís.

       



  

3.- Pacte de bon tracte: el grup

Aula en 3 sessions (us donaré PDF explicatiu)

1r dia:

Quins comportaments d’altres persones voldries no 
rebre?

Exemple: parlar malament de la meva família, no deixar-
me jugar al pati, que em posin un malnom…

Apuntar-les a la pissarra.
Fer categories.
Posar gomets a les més habituals a l’aula.

       



  

3.- Pacte de bon tracte: el grup

Aula en 3 sessions (us donaré PDF explicatiu)

2n dia:

Quines idees tenim per ajudar quan es donen aquests 
comportaments?

Ajudar al maltractador/a.
Ajudar a la víctima.
Ajudar companys/es d’aula.
Ajudar a docents i adults de l’escola.
Ajudar a famílies.

       



  

3.- Pacte de bon tracte: el grup

Aula en 3 sessions (us donaré PDF explicatiu)

3r dia:

Com podem ajudar les persones que, a pesar de 
l’anterior, s’equivoquen i agredeixen?

Es tracta de pactar, amb la classe, les conseqüències. 
No és un càstig, sinó una conseqüència per facilitar que 
les conductes que són útils es produeixin.

       



  

Diàleg

Parlem?

Aprofundim?

Reflexionem?

Soc aquí per servir-vos.

Proper dia: el 22 de setembre de 13.15 a 14 hores
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