
  



  

Globalitat del curs: 3 blocs

1r trimestre: 
Valors i autocura

Octubre: 13 i 27
Novembre: 10 i 24
Desembre: 15

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)

   



  

Nota sobre el fòrum

Fòrum espai entre iguals. 

Compartiu.

Contesteu. 

Soc en segon pla… disculpeu

   



  

Avui: un previ i 3 temes 

1.- Previ: Alumnat amb problemes de conducta.

2.- Resoldre conflictes amb els altres. 

3.- Resoldre conflictes amb mi.

4.- Una reflexió sobre escola i felicitat. 

 

       



  

Previ: alumnat amb 
problemes de conducta 

Aquest curs és per a alumnat estàndard.

Llibre específic per alumnat amb dificultats de regulació 
del comportament de l’editorial Graó. 

- Educació infantil i primària

- ESO

       



  

Resoldre conflictes: 
ensenyar com (1)  

No donar per fet el que és evident: 

Com s’aborda un conflicte?

Com es demana disculpes?
Com es demana ajuda?
Com s’estudia un mapa?
Com s’estudia ortografia?
Com es resol un problema matemàtic?
I com es fa si té més d’una operació?
I com...

       



  

Resoldre conflictes: 
ensenyar com (1)  

Tres passos básics: 

1.- Què ha passat?  (objectivitat)

       



  

Resoldre conflictes: 
ensenyar com (1)  

Tres passos básics: 

1.- Què ha passat?  (objectivitat)

2.- Com et sents?  (introspecció i escolta)

       



  

Resoldre conflictes: 
ensenyar com (1) 

Tres passos básics: 

1.- Què ha passat?  (objectivitat)

2.- Com et sents?  (introspecció i escolta)

3.- Què necessites? (acció reparativa conscient)

       



  

Resoldre conflictes: 
ensenyar com (1)  

Tres passos básics: 

1.- Què ha passat?  (objectivitat)

2.- Com et sents?  (introspecció i escolta)

3.- Què necessites? (acció reparativa conscient)

I, per ampliar-ho: pensem vàries maneres d’obtenir el 
que necessites i escollim la que ens sembla millor. 

       



  

Resoldre conflictes: 
ensenyar com (1)  

Un material molt útil: Kit Connecta Edu

A Lleida a la llibreria Caselles.

Per internet: www.simple.cat 

Cartes de sentiments.

       



  

Resoldre conflictes: 
ensenyar com (1)  

Un material molt útil: Kit Connecta Edu

A Lleida a la llibreria Caselles.

Per internet: www.simple.cat 

Cartes de sentiments.
Cartes de necessitats.

       



  

Resoldre conflictes: 
ensenyar com (1)  

Un material molt útil: Kit Connecta Edu

A Lleida a la llibreria Caselles.

Per internet: www.simple.cat 

Cartes de sentiments.
Cartes de necessitats.
Fulls per treballar els passos de resoldre conflictes

       



  

Resoldre conflictes: 
ensenyar com (1)  

La cadira de l’orella: escolto

La cadira de la boca: parlo

Canviar de cadira per torns fins arribar a acord per cobrir 
necessitats. 

       



  

Resoldre conflictes: 
amb mi, ensenyar com (2)  

Jo, aquí i ara: para i respira

       



  

Resoldre conflictes: 
amb mi, ensenyar com (2)  

Jo, aquí i ara: para i respira

Jo, aquí i ara: para i mira, respira, percep-te

       



  

Resoldre conflictes: 
amb mi, ensenyar com (2)  

Jo, aquí i ara: para i respira

Jo, aquí i ara: para i mira, respira, percep-te

Jo em mano: espero, respiro, em mano

       



  

Resoldre conflictes: 
amb mi, ensenyar com (2)  

Jo, aquí i ara: para i respira

Jo, aquí i ara: para i mira, respira, percep-te

Jo em mano: espero, respiro, em mano

Jo m’entreno: és ara! 

       



  

Resoldre conflictes: 
amb mi, ensenyar com (2)  

Jo, aquí i ara: para i respira

Jo, aquí i ara: para i mira, respira, percep-te

Jo em mano: espero, respiro, em mano

Jo m’entreno: és ara! 

Jo cremo la cortisona: córrer i veu

       



  

Resoldre conflictes: 
amb mi, ensenyar com (2)  

Jo, aquí i ara: para i respira

Jo, aquí i ara: para i mira, respira, percep-te

Jo em mano: espero, respiro, em mano

Jo m’entreno: és ara! 

Jo cremo la cortisona: córrer i veu

Jo retorno a la calma: Pot purpurina, cançó… 
                                    i actuo per resoldre el problema

       



  

Una nota sobre felicitat 
i escola 

El centre de la vida és la felicitat.

El centre de l’escola és la felicitat. 

 

       



  

Una nota sobre felicitat 
i escola 

Però és fals que “si vols, pots” i que “aconseguiràs el 
que vulguis”

Límits personals i socials. 

Sempre hi haurà dificultats. 

 

       



  

Una nota sobre felicitat 
i escola 

La felicitat és una conseqüència.  

Felicitat: 

canviar el que sí es pot (individual i social) de 
forma conscient, 

expressant els meus valors en APRENDRE, 

descobrint qui soc 

i abraçant la vida que ens toca viure.

       



  

Una nota sobre felicitat 
i escola 

Com fer créixer la nostra resiliència?

Com fer créixer la nostra energia?

Com fer créixer el nostre amor i empatia?

Com fer créixer la nostra comprensió?

Ho veurem a la propera sessió!

       



  

Diàleg

Parlem?  Aprofundim?  Reflexionem?

Compartiu al fòrum?

Soc aquí per servir-vos.

Octubre: 13 i 27
Novembre: 10 i 24
Desembre: 15
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