
  

Sessió 2

Més eines pràctiques d’autocura



  

Globalitat del curs: 3 blocs

1r trimestre: 
Valors i autocura

2n trimetre: 
Valors i discriminacions (gènere i classe social)

3r trimestre: 
Valors i pensament crític

   



  

Pràctic: prova-ho!

1.- Entendre-ho

2.- Adaptar-ho

3.- Aplicar-ho

4.- Compartir entre iguals (fòrum)

   



  

Avui: 2 temes i un extra 

1.- Bon tracte i SILENCIS: per què i com?

2.- Bon tracte i la MEVA REALITAT, una eina útil

Extra sobre Famílies i telèfon mòvil

 

       



  

Trencar silenci (0)

El silencis produeixen: 

1.- Culpa

2.- Indefensió

Idea clau: 

Fer-los aflorar com a eina de bon tracte i prevenció
 

       



  

Trencar silenci (1)

Jo també existeixo i estic bé.

Negre
Gitana
Mulato
Adoptat
Pares divorciats
Dues mares o dos pares
Que se’ls ha mort un o més avis/es
Que un familiar o amic és gai o lesbiana
….

       



  

Trencar silenci (2)

No vull ser “xivato”: 

       



  

Trencar silenci (2)

No vull ser “xivato”: 

1.- Hi ha secrets bons: no fan mal i multipliquen 
l’alegria en descobrir-los. Si els trenques ets “xivato”.

 
 

       



  

Trencar silenci (2)

No vull ser “xivato”: 

1.- Hi ha secrets bons: no fan mal i multipliquen 
l’alegria en descobrir-los. Si els trenques ets “xivato”.

2.- Hi ha secrets dolents. Trencar-los és cuidar-nos. 

  
 

       



  

Trencar silenci (2)

No vull ser “xivato”: 

1.- Hi ha secrets bons: no fan mal i multipliquen 
l’alegria en descobrir-los. Si els trenques ets “xivato”.

2.- Hi ha secrets dolents. Trencar-los és cuidar-nos. 

– Això no ho pot saber cap persona adulta
  

 

       



  

Trencar silenci (2)

No vull ser “xivato”: 

1.- Hi ha secrets bons: no fan mal i multipliquen 
l’alegria en descobrir-los. Si els trenques ets “xivato”.

2.- Hi ha secrets dolents. Trencar-los és cuidar-nos. 

– Això no ho pot saber cap persona adulta
– Et fa mal
  

 

       



  

Trencar silenci (2)

No vull ser “xivato”: 

1.- Hi ha secrets bons: no fan mal i multipliquen 
l’alegria en descobrir-los. Si els trenques ets “xivato”.

2.- Hi ha secrets dolents. Trencar-los és cuidar-nos. 

– Això no ho pot saber cap persona adulta
– Et fa mal
– Fa mal a altres

VÍDEO  
 

       



  

Trencar silenci (3)

Abussos sexuals (ens ho demanen famílies?): 

 

       



  

Trencar silenci (3)

Abussos sexuals (ens ho demanen famílies?): 

A sota la teva roba interior només et toques tu i, quan 
siguis gran, qui vulguis. 

Si et passa, ho expliques a un adult de confiança. 

VÍDEO + materials extres 

 

       



  

Trencar silenci (4)

Tema tabú: la Mort. 

Beneficis de superar el tabú. 

Propostes: 

– Canço, teatre o similar (per a un altre cicle?)
– Pòster*: “Éssers estimats que han mort”
– Llibre o conte i comentar-lo
– Espai oral a llengua (nota: llibres de text)

 

       



  

Trencar silenci (5?)

Algun altre tema clau?

El compartiu al fòrum del curs?

 

       



  

La meva realitat

Hi ha 3 àrees de realitat: 

1.- La de l’univers. 

       



  

La meva realitat

Hi ha 3 àrees de realitat: 

1.- La de l’univers. 

2.- El que pensen, fan i senten les altres persones. 

       



  

La meva realitat

Hi ha 3 àrees de realitat: 

1.- La de l’univers. 

2.- El que pensen, fan i senten les altres persones. 

3.- El que tu pots transformar: centrat aquí.

       



  

La meva realitat

Llista del que SÍ depèn de mi com a docent.

Llista del NO depèn de mi com a docent. 

       



  

La seva realitat

Llista del que SÍ depèn de l’alumnat

Llista del NO depèn de l’alumnat.

Fer-los adonar: 

Centrar-se en el que SÍ és una forma de cuidar-se. 

I tu, què pots fer? Doncs… fes-ho!!

       



  

Un bonus: famílies i mòvil

Un bisturí s’entrega després d’explicar com fer-lo servir

Oferim a les famílies un contracte d’ús de mòvil?

Pros: 

Ens convertim en útils i confien més en nosaltres.
Els donem recursos per millorar la relació amb fills/es
Les famílies entenen (una mica més) com posar límits
L’alumnat també s’entrena (en límits) a casa

INTERNET i ÀREA ALUMNAT

       



  

Diàleg

Parlem?  Aprofundim?  Reflexionem?

Soc aquí per servir-vos.

Proper dia: el 13 d’octubre de 13.15 a 14 hores
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