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Globalitat del curs: 3 blocs

1r trimestre: 
Valors i autocura

Octubre: 13 i 27 Bon tracte
Novembre: 10 i 24 Autoconeixement
Desembre: 15 Autoestima

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: ajudar

1.- Ajudar: 

.- Valentia i saviesa. 

.- Les 4 normes de l’ajuda. 

 

       



  

Ajudar: valentia i saviesa 

Ningú no ho sap tot.

Créixer vol dir tenir més autonomia.

Créixer vol dir saber quan sí sé i quan no sé, 
quan sí puc o no demanar ajuda i a qui.

Com ho poden captar? Fòrum?

       



  

Les 4 normes de l’ajuda

Si NO es donen… no pots ajudar.

Si SÍ es donen… has d’ajudar.

       



  

Les 4 normes de l’ajuda

Quines?

       



  

Les 4 normes de l’ajuda

1.- Que et demanin ajuda.

I si la trenques?  Verificar-ho.  

       



  

Les 4 normes de l’ajuda

1.- Que et demanin ajuda.

2.- Que no ho puguin fer sols/es.

 I si la trenques? Verificar-ho. 

       



  

Les 4 normes de l’ajuda

1.- Que et demanin ajuda.

2.- Que no ho puguin fer sols/es.

3.- Que sàpigues i puguis.

 I si la trenques? Verificar-ho. 

       



  

Les 4 normes de l’ajuda

1.- Que et demanin ajuda.

2.- Que no ho puguin fer sols/es.

3.- Que sàpigues i puguis.

4.- Que et correspon a tu pel rol i no a algú altre.

 I si la trenques? Verificar-ho. 

       



  

Compartim al fòrum?

Aprofundim?  Reflexionem?

Compartiu al fòrum?

Soc aquí per servir-vos.

Octubre: 13 i 27 Bon tracte
Novembre: 10 i 24 Autoconeixement
Desembre: 15 Autoestima
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