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Globalitat del curs: 3 blocs

1r trimestre: 
Valors i autocura

Novembre: 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: soc en segon pla, 
disculpeu)

   



  

Avui: 3 errors claus

1.- Egoisme:
.- Repte: adapta-ho i dur-ho a l’escola

2.- Culpa:
    .- Repte: adapta-ho i dur-ho a l’escola 

3.- Mal:
    .- Repte: adapta-ho i dur-ho a l’escola 

 

       



  

3 errors claus: egoisme

No puc donar el que no tinc.  Quan més tinc més útil soc: 

Més equilibri
Més empatia
Més comprensió
Més pau interior
Més capacitat ètica
Més… 

Si no em cuido soc una càrrega social: cuidar-me és una 
“obligació”.

Per tant, cuidar-me no és ser egoista. Quan soc egoista?

       



  

3 errors claus: egoisme

Soc egoista quan intento obligar els altres a fer una 
cosa que no volen fer.

Intentar que els altres s’adaptin a mi. 

Jo tinc la meva realitat.

Els altres la seva. 

Jo actuo en la meva, ells en la seva. 

Voler que ells s’adaptin a mi perquè jo no vull 
adaptar-me és egoisme. 

       



  

3 errors claus: egoisme

Exemple: 

No t’obligo a estudiar, no t’obligo a ser amable, no 
t’obligo a ser empàtic… 

Tot això seria egoisme: voler que tu canviïs perquè jo no 
vull problemes, perquè jo no vull adaptar-me a tu. 

Però sí decideixo: 
Què faig quan tu no estudies, què faig quan tu no ets 
amable, quan tu no ets empàtic… 

       



  

3 errors claus: egoisme

Dono el meu màxim. 

T’accepto, però no et salvo dels resultats per… amor!! 

       



  

3 errors claus: egoisme

No t’obligo

Sí decideixo que fer a la meva realitat.

No robo problemes. Actuo.

Això és l’eina del respecte (amor).

REPTE: com integrar-ho a l’aula.

I si m’equivoco?

Aprenc i… (sobre la culpa). 

       



  

3 errors claus: culpa

Si t’equivoques: demana disculpes i procura reparar-ho. 

Busca un sistema per fer-ho (ja el vàrem comentar). 

No demanis perdó. 

Digues “ho sento i intenta reparar-ho”.

       



  

3 errors claus: culpa

Accepta la tristesa d’haver perdut una oportunitat

 i s’obrirà una altra.

 

       



  

3 errors claus: culpa

Tatua-t’ho: 

El que l’altra persona fa amb el teu error no depèn de tu. 

REPTE: com integrar-ho a l’aula.

       



  

3 errors claus: mal

El mite del bé i el mal: explica la nostra visió del món.

       



  

3 errors claus: mal

Sobre el que sí existeix:

Llum
Alçada
Temperatura
Intel·ligència
Empatia
….

       



  

3 errors claus: mal

Paraules que enganyen

       



  

3 errors claus: mal

El món és gradual, no dual.

El llenguatge i la nostra visió és dual. 

Això generarà moltes dificultats.

Lluitarem contra el que no existeix, 
enlloc de fer créixer el que existeix.

Omplirà de dolor la nostra vida. 

Omplirà de violència, venjança… la nostra 
vida.  

       



  

3 errors claus: mal

La gent no som culpables.

Només ens falta saviesa.

Uf!

El culpable no existeix. 

       



  

3 errors claus: mal

La societat del S XII és injusta o “no donava més de si?”

D’on no hi ha, no en raja. 

No és maldat.

És falta de saviesa. 

(I sí, afirmo, textualment, que la injustícia 
no existeix).

       



  

3 errors claus: mal

Entendre no vol dir justificar.

Entenc el que fas.

T’entenc.

Però no t’aplaudeixo.

No dic que tinguis raó. 

Intento ajudar-te a créixer… 
si es compleixen les normes de l’ajuda. 

       



  

3 errors claus: mal

Però l’organització social (o de l’escola) pot POTENCIAR 
el més o menys el nostre creixement.

Com miro l’alumnat?

Com miro les famílies?

Com miro els companys/es?

Com miro el CRP?

Com miro la Conselleria d’Educació?

No et facis mal a tu mateix/a. 

       



  

3 errors claus: mal

PDF gratuït al web: 

21 creences que ens amarguen la vida… i com 
superar-les per viure més feliç 

T’enviaré link per si el vols en paper. 

       



  

3 errors claus: mal

Primer integrar-ho.

Segon:

REPTE: com integrar-ho a l’aula.  (I a la teva vida)

       



  

Compartim al fòrum?

Aprofundim?  Reflexionem?

Compartiu al fòrum?

Soc aquí per servir-vos.

Desembre: 15 Autoestima
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