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Resum 

L‟autoestima és una de les competències emocionals bàsiques que regeixen el procés 

d‟ensenyament i aprenentatge de l‟alumnat. Així i tot, és un dels continguts més 

infravalorats tant al currículum oficial com durant la jornada escolar. Això es deu a la 

carència d‟informació en aquest àmbit i la impotència de no saber com posar-ho en 

pràctica dins una aula.  

Per aquest motiu, el següent Treball de Fi de Grau (TFG) té l‟objectiu d‟estudiar el seu 

significat, aspectes que engloba i àrees on influeix. A més, es proposa una unitat 

didàctica per a treballar-ho dins l‟àrea de llengua catalana de forma transversal. Va 

destinada a l‟alumnat del segon cicle de Primària, ja que és un etapa que comporta 

canvis i desequilibris físics i psicològics, fet que afecte al benestar emocional dels 

infants.  

 

Paraules clau: Autoestima, educació Primària, benestar emocional, proposta didàctica, 

llengua catalana.  

 

 

Abstract 

Self-esteem is one of the basic emotional competences that affect in the teaching and 

learning process of students. Even so, it is one of the most undervalued content in the 

official documentation and during the school day. This is due to the lack of information 

in this area and the helplessness of not knowing how to put it into practice in a 

classroom. 

For this reason, the following Final Project aims to study its meaning, the aspects that 

includes and the areas where it influences. In addition, it proposes a unit to work it in 

the area of Catalan language in a transversal way. It is intended for the second cycle of 

Primary students, because it is a stage that involves changes and physical and 

psychological imbalances, which affects the emotional well-being of children. 

 

Keywords: Self-esteem, Primary education, emotional well-being, unit, Catalan. 
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1. Introducció 

1.1. Tema 

El tema del treball es centra en la importància de la feina de l‟autoestima dins les aules 

del segon cicle de Primària, amb un major focus d‟interès cap al darrer curs. L‟objectiu 

és explicar el concepte i els components que el formen, a més de com afecta i influeix 

en el procés d‟ensenyament i aprenentatge dels alumnes. Per finalitzar, s‟exposaran una 

sèrie de propostes i metodologies, destinades als docents, per la seva intervenció dins 

l‟àmbit educatiu.  

 

1.2. Justificació del tema elegit 

Actualment vivim dins una societat que premia la competitivitat i la individualització 

fet que provoca les comparacions amb la resta d‟éssers humans del nostre entorn. En 

aquest context el treball de l‟autoestima dins l‟aula es fa imprescindible, ja que és 

important que els alumnes siguin conscients que cada un disposa d‟unes habilitats i 

capacitats que el fa únic i especial. 

Quan un infant s‟estima a ell mateix, la seva motivació hi és present en tot el seu 

procés d‟aprenentatge i, en conseqüència, no té por a equivocar-se perquè sap que 

això forma part del seu progrés, fet que, en un futur, l‟ajudarà a estar preparat per 

superar qualsevol repte que li pugui sorgir (Alcaide, Aguilar, i Cantero, 2017).  

Per tant, és un aspecte clau que ens acompanya durant tota la nostra vida i que depenent 

del nivell que adoptem ens proporcionarà uns avantatges o inconvenients, i un benestar 

o desequilibri emocional.  

En els darrers anys, aquest contingut s‟ha començat a treballar dins l‟àmbit 

educatiu, sobretot en aquelles escoles que defensen una educació moderna de caire 

alternatiu i inclusiu, i que s‟allunyen del model tradicional. Encara així, la seva tasca es 

troba molt endarrerida a la majoria de centres, ja que requereix, entre d‟altres coses, 

incorporar una sèrie d‟estratègies i canvis en el rol del docent que no tots accepten i 

comprenen. 

Si volem que l‟aprenentatge sigui significatiu per els infants i que aquests progressin és 

indispensable treballar per augmentar el nivell d‟autoestima, ja que sinó els resultarà 

difícil aconseguir els seus objectius. Per aquest motiu, en el següent treball es pretén 

donar una sèrie de pautes i estratègies que els poden ser d‟ajuda als actuals i futurs 

docents, a més d‟informació dels factors que engloba i influeixen aquest aspecte.  
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El treball de fi de grau va destinat als alumnes del segon cicle de Primària, sobretot al 

darrer curs. El motiu principal és que els infants en aquest moment es troben en una 

situació de caire crític, ja que deixen una etapa enrere, la infància, i entren en una de 

nova, la adolescència.  

Aquesta comporta tant canvis i desequilibris a nivell de personalitat, com físics i 

corporals, fet que sol despertar inseguretats i pors que poden afectar al benestar 

emocional de l‟alumnat. És on les emocions hi són més presents juntament amb el 

desenvolupament del caràcter i la interacció amb el món adult. Per tant, és un bon 

moment per intervenir dins les aules i, en aquest cas, per aconseguir l‟adquisició d‟una 

sèrie d‟habilitats i recursos socials i emocionals que els poden ser de gran ajuda per el 

posterior inici a l‟educació Secundària o per els darrers cursos de Primària.  

 

2. Objectius 

2.1. Generals 

 Analitzar com afecta l‟autoestima dels alumnes en el seu procés d‟aprenentatge. 

 Proposar estratègies d‟intervenció per a treballar-ho dins les aules del segon 

cicle de Primària.  

 

2.2. Específics 

 Definir el concepte d‟autoestima i els components que el formen. 

 Analitzar quins factors influeixen en l‟augment o disminució de l‟autoestima. 

 Comparar els continguts establerts al currículum amb el treball del següent 

concepte dins les aules.  

 Descriure la funció dels docents en la detecció i treball de l‟autoestima dels 

infants. 

 

 

3. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball 

 

El següent treball consta de dos blocs diferents. Per una banda, el marc teòric ha estat 

elaborat a partir de la recerca i revisió bibliogràfica del tema a tractar: 1) El concepte 

d‟autoestima i els àmbits que influeixen; i 2) El treball de l‟autoestima dins les aules de 

Primària i el rol del docent en aquesta tasca.  

Per dur-ho a terme s‟ha realitzat una recerca en diferents bases de dades i, 

posteriorment, s‟han escollit i llegit un recull de documents que es consideraven 
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adequats per al desenvolupament del treball i que, per tant, proporcionaven informació 

rellevant sobre la temàtica. En aquest procés, s‟han establit una sèrie de filtres al 

cercador, per acotar l‟oferta de documents a aquells més recents i actuals elaborats els 

darrers 5 anys.   

Per altre banda, s‟ha elaborat una proposta didàctica amb l‟objectiu d‟oferir una sèrie 

d‟estratègies i activitats per a treballar el concepte de forma transversal dins l‟àrea de 

llengua catalana. Per realitzar-ho, s‟ha dut a terme una segona recerca destinada a la 

lectura i reflexió de diferents programes, dinàmiques i metodologies útils per la tasca. 

Després s‟ha elaborat la proposta formada per sis sessions que inclouen diverses 

activitats i estratègies, a més dels continguts i objectius que es pretenen assolir. 

Per acabar, s‟ha enviat i explicat la proposta a vint experts en l‟àmbit educatiu, per a 

valorar l‟adequació de la tasca realitzada. D‟aquest grup, catorzè docents han participat 

a partir de la lectura de les diferents sessions, a més de completar una graella que se‟ls 

ha ofert on s‟han valorat els següents ítems: objectius, continguts, activitats i sessions.  

 

 

4. Estructura i desenvolupament dels continguts 

L‟estructura dels continguts es distribuirà en dos blocs: 

D‟una banda, el primer bloc consta d‟una explicació detallada dels continguts 

referents a la definició, components i àrees que formen i influeixen l‟autoestima. A més, 

s‟inclouran una sèrie de pautes útils per millorar el rol dels docents dins les seves aules.  

D‟altre banda, el segon bloc consta d‟una proposta d‟intervenció per al treball 

d‟aquest contingut dins les aules. Aquesta està formada per una sèrie d‟activitats 

juntament amb el material corresponent i els objectius i continguts que es pretenen 

treballar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

4.1 MARC TEÒRIC 

 

Els sentiments que els nens tenen cap a ells mateixos es creen a partir de les relacions 

que estableixen amb la resta, a més dels missatges que els transmeten en diferents 

contextos i situacions de la seva vida diària (Alcaide, Aguilar i Cantero, 2017, p.86). En 

conseqüència aquests poden afectar i influir en el seu procés d‟ensenyament i 

aprenentatge escolar amb major o menor quantitat i de forma positiva o negativa. De la 

mateixa manera que els problemes de caire personal també poden influir.  

Després d‟analitzar el currículum general d‟Educació Primària he pogut observar 

que uns dels objectius que es planteja és que els alumnes assoleixin una sèrie d‟actituds 

de confiança cap a ells mateixos, a més de desenvolupar les capacitats emocionals i 

afectives. Així i tot, si ens fixem en el currículum de cada una de les àrees que 

s‟imparteixen durant la jornada escolar, aquest contingut només es reflexa a 

l‟assignatura de Valors Socials i Cívics, concretament al primer bloc anomenat “La 

identitat i la dignitat de la persona”.  

Si tenim en compte que aquesta assignatura només es sol realitzar una hora a la 

setmana, podem destacar la falta d‟importància que es dóna en relació al treball 

d‟aquests continguts. En aquest àmbit, es crea la necessitat d‟incorporar-ho i treballar-

ho dins les aules per a poder afavorir el progrés de tot l‟alumnat i ajudar-lo a 

desenvolupar les seves habilitats i capacitats. Hem d‟aconseguir, dintre de les nostre 

possibilitats, que tots els nostres alumnes s‟estimin suficient. Per això serà necessari 

conèixer-los bé i afavorir la seva lliure expressió i, així, no recaurem en els falsos 

judicis i en l‟efecte Pigmalió (Alcaide, Aguilar i Cantero 2017, p.86).  

 

4.1.1. L’autoestima 

L‟autoestima és com nosaltres ens veiem, valorem i jutgem, a partir de: la nostra forma 

de ser, les accions que realitzem en el dia a dia, les característiques psicològiques i 

físiques pròpies, el feedback que rebem de l‟entorn, etc. En resum, és tot allò que 

determina i regeix la nostra vida. Segons Alcaide, Aguilar i Cantero (2017): 

L‟autoestima fa referència a una actitud cap a nosaltres mateixos generada a 

partir de la interacció amb la resta, que compren la percepció, estima i concepte 

que cada un té d‟ell mateix; i implica un adequat desenvolupament del procés 

d‟identitat, de coneixement i valoració, del sentit de seguretat i de pertànyer, del 
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domini de certes habilitats de comunicació social i familiar i del sentiment de ser 

útil i valuós per la resta de persones (p. 87) 

Seguint amb aquesta idea, Sebastián (citat a Sidera, Perpinyà i De Tejada, 2018) afirma 

que: “L‟autoestima té una importància cabdal dins l‟educació, ja que la percepció que 

tenen els alumnes sobre si mateixos afecta no només el seu equilibri psicològic, sinó 

també la seva relació amb els altres i el seu rendiment acadèmic” (p.174). Aquesta és 

una de les principals fonts de motivació dels adolescents. Per aquest motiu, els alumnes 

amb un nivell baix o que simplement no l‟han pogut treballar són mes propensos a 

presentar conductes poc adequades a nivell social, a més de poc esforç dins l‟àmbit 

escolar i fins i tot renuncia del mateix (Silva, I. i Mejía, O. , 2015, p.254). En 

conseqüència, l‟estreta relació entre aquest concepte i altres àmbits com la motivació, el 

comportament o la salut mental, mostren el paper fonamental que representa dins la vida 

de tots els éssers humans. És una dimensió que forma part de la nostra personalitat i que 

dependrà de nosaltres i de tot allò que ens envolta, la seva evolució. 

Seguint amb la definició d‟autoestima, Humphrey (citat a Orrego, Milicic i 

Alamos, 2015) destaca que: “aspectes com autoconcepte, autoestima, autoimatge i 

autopercepció s‟empren a vegades per abordar-ho, existint poca claredat en el concepte” 

(p.204). Amb aquesta afirmació, podem dir que l‟autoestima està formada, entre d‟altres 

coses, per l‟autoconcepte que fa referència a la percepció i avaluació pròpia que ens 

feim de nosaltres mateixos, regida per els pensaments, sentiments, experiències, 

vivències i sensacions que experimentem des de la infància i que anem acumulat fins al 

final dels nostres dies. Per tant, implica els aspectes cognitius o de pensaments 

relacionats amb l‟autoimatge (Tabernero, Serrano i Mérida, 2017, p.1).  

Per aclarir, l‟autoconcepte avalua la forma amb la qual ens valorem fet que 

regeix la idea concreta que tenim de cada un de nosaltres, mentre que l‟autoestima és 

una visió més completa i general formada tant per l‟autovaloració, com per altres àmbits 

i factors que ens transmeten informació al nostre entorn. Com expliquen Haeussler i 

Milicic (citat a Marchant et al., 2015): “L‟autoestima seria el grau de satisfacció amb si 

mateix, en la mesura que aquesta suma de judicis es correspon amb les expectatives, 

pretensions i aspiracions personals” (p.204).  

Per tant, la unió dels conceptes, mencionats anteriorment, comporten l‟autoestima de 

cada persona que pot afectar de forma positiva o negativa. Segons Marchant et al. 

(2015): “Una autoestima positiva no necessariament es refereix a una alta autoestima, 

sinó més bé a una autoavaluació precisa de les característiques i competències 



9 

 

personals, enfocant-se en els punts forts i acceptant les limitacions” (p.204). De la 

mateixa manera que quan un alumne es focalitza en el seu dèficit, dificultats i punts 

febles o bé quan la valoració que realitza sobre ell mateix no es correspon amb la 

realitat, ja sigui perquè és més positiva o negativa, estem parlant d‟autoestima negativa. 

En altres paraules, Serrano, Mérida i Tabernero (citat a Sidera et al., 2018) expliquen 

que: 

Els nens amb una autoestima alta es valoren de forma positiva, fet que porta a un 

benestar personal, relacions socials satisfactòries i bons resultats acadèmics, 

mentre que aquells amb una autoestima baixa no es consideren capaços 

d‟afrontar de manera satisfactòria una determinada tasca (encara que la seva 

capacitat els ho permeti), es consideren a ells mateixos com a poc valuosos i 

perceben que els altres els veuen d‟aquesta manera. (p.174) 

Per aquest motiu, hem d‟ajudar a l‟alumnat a conèixer-se a ells mateixos exaltant les 

característiques que els fan únics i diferents. Centrar-se en tot allò que saben fer i 

realitzen correctament serà de gran ajuda per enfrontar possibles tasques on presentin 

més dificultats, ja que l‟actitud que adoptaran i la disposició cap al treball serà més 

positiva. És important que els alumnes confiïn amb les seves capacitats i siguin 

conscients que són capaços d‟enfrontar tots els reptes que se‟ls poden presentar. Encara 

que tinguin una sèrie de limitacions, aquestes es poden superar. 

Si defensem una perspectiva evolutiva, Naranjo (citat a Sidera, Perpinyà i De 

Tejada, 2018) afirma que: “L‟autoestima no és estàtica, sinó que evoluciona amb el 

temps, que hi ha diversos factors interns i externs que la configuren i que està 

organitzada en dimensions” (p.174). Per tant, va canviant a mesura que anem creixent i 

adoptem noves habilitats, estratègies i competències.  

Considerar aquest perspectiva ens permet adaptar les estratègies d‟intervenció i les 

metodologies que emprarem a les característiques i les necessitats de desenvolupament 

dels infants.  

Segons Lee et al. (citat a Sidera, Perpinyà i De Tejada, 2018): “Pel que fa a l‟edat, 

estudis duts a terme en diferents països mostren que els nens més petits tendeixen a 

presentar una autopercepció més positiva que els nens més grans” (p.174). Aquest fet es 

deu a que durant la infància els infants solen rebre feedback exterior positiu i visions 

sovint poc realistes sobre ells mateixos, fet que quan comencen a ser una mica més 

grans sol canviar i sofrir un xoc amb la realitat.  
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Cal tenir en compte que des de l‟inici de l‟escolarització, ja comencen a 

aparèixer judicis personals de les pròpies habilitats i característiques. També 

sorgeix l‟autoavaluació, mencionada anteriorment, mitjançant les comparacions 

socials, tornant-se especialment important la internalització i incorporació de les 

opinions d‟altres significatius com pares, docents i companys. (Marchant et al., 

2015, p.205) 

Posteriorment, durant l‟adolescència aquest procés augmenta amb complexitat, ja que 

s‟incorporen canvis corporals i de personalitat. Suposa l‟autoregulació de les emocions, 

creences i valors, a més de la recerca de la pròpia identitat. Aquest procés s‟estén fins a 

l‟edat adulta per la qual cosa s‟hauria de treballar des de l‟etapa d‟infantil. Per aquest 

motiu, segons Ramírez et al. (citat a Sidera, Perpinyà i De Tejada, 2018),  “és necessària 

la intervenció psicopedagògica per contribuir a la construcció de l‟autoestima a tots i 

cadascun dels nivells educatius” (p.174).  

Fenzel (citat a Sidera et al., 2018) explica que: 

Més endavant, quan s‟arriba a l‟inici de la pubertat i especialment amb el canvi 

que suposa passar de l‟escola a l‟institut, l‟autoestima baixa, ja que els 

sentiments de la pròpia vàlua personal depenen d‟un feedback molt més realista i 

a vegades negatiu, provinent sobretot de companys i figures d‟autoritat, com 

pares o professors. (p.174) 

En conseqüència, aquest procés “desemboca en autoavaluacions més reals i honestes, 

que juntament amb fets normatius com la pubertat, condueixen a aquells nivells 

d‟autoestima toquin fons al voltant dels 14-15 anys” (Sidera et al., 2018, p.174). Per 

aconseguir evitar i prevenir-ho, hem de realitzar una intervenció primerenca des dels 

primers cursos de Primària fent especial incís en el segon cicle ja que, com s‟ha explicat 

anteriorment, és un moment crític per a tot l‟alumnat.  

Per dur-ho a terme, cal recordar les tres dimensions claus que Alcaide, Aguilar i Cantero 

(2017) destaquen: 

La primera dimensió és la imatge que tenen d‟ells mateixos, mentre que la 

segona és l‟opinió que tenen d‟ells mateixos en relació a la resta de persones. Per 

acabar, la tercera dimensió és la imatge que tenen d‟ells mateixos i com els 

agradaria ser. (p.88) 

Finalment, és important analitzar els diferents àmbits que poden influir en l‟autoestima, 

ja sigui en el seu augment o disminució, o en la seva positiva o negativa forma.  
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4.1.2. Factor que intervenen en l’autoestima 

Tenint en compte la informació anterior, es pot afirmar que l‟autoestima no és un 

aspecte pla i rígid de la nostra personalitat, sinó que va canviant i evolucionant depenent 

d‟un gran ventall de situacions, emocions, entorns i influències exteriors que ens arriben 

en el nostre dia a dia.  

Per aquest motiu, en les darreres dècades s‟han realitzat nombrosos estudis per 

determinar quins són els factors o àmbits que poden influir notablement en aquest 

aspecte i els diversos que el formen. Segons Serrano (citat a Domínguez i Castillo, 

2017): “l‟autoconcepte es configura entorn a quatre àrees diferents: l‟àrea corporal en 

relació a les aptituds físiques i l‟aparença física; l‟àrea acadèmica; l‟àrea social i l‟àrea 

familiar” (p.74).  De la mateixa manera que Ramos (citat a Domínguez i Castillo, 2017) 

afirma que: “l‟autoestima ve determinada per les dimensions d‟autoconcepte acadèmic-

instrumental, autoconcepte acadèmic, autoconcepte d‟habilitat física, autoconcepte 

d‟aparença física, autoconcepte social, autoconcepte de estabilitat emocional i 

autoconcepte general” (p.74). 

Seguint amb les propostes d‟aquests autors es distingiran quatre àrees i/o àmbits 

diferents que afecten en l‟augment o la disminució de l‟autoestima. Es poden considerar 

com a quatre tipus d‟autoestima que si els superposem i unim, comporten la situació 

general de l‟infant o, emprant el terme correcte, l‟autoestima general.  

Recordem que ens situem al segon cicle de Primària format per infants compresos entre 

els 9 i 12 anys, per la qual cosa les inseguretats, pors i preocupacions que els poden 

sorgir ja s‟allunyen una mica de la infància i avancen cap a la nova etapa: 

l‟adolescència.  

 

Àrea acadèmica: Estàndards 

El sistema educatiu actual es troba en un procés de canvi cap a un ensenyament integral 

basat en les experiències i vivències dels infants. S‟afavoreix la seva cooperació i la 

incorporació de noves estratègies i metodologies. A més, es lluita cap un model on els 

especialistes són conscients de la diversitat d‟alumnat, per la qual cosa abandonen la 

idea que tots els alumnes han de fer sempre el mateix en un espai i moment determinat. 

Pretenen allunyar-se del sistema tradicional i adaptar-se a les noves característiques del 

nostre entorn.  

Aquesta ideologia suposa un intercanvi de rols entre el docent i l‟alumne, ja que ara són 

els infants els protagonistes del procés d‟ensenyament i aprenentatge. Per això, l‟escola 
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s‟adapta als alumnes i no a l‟inrevés com podíem observar en el passat. A més, es 

treballa per cobrir qualsevol tipus de necessitat que pugui sorgir.  

En aquest entorn, l‟ampli ventall d‟experiències i metodologies que s‟ofereixen 

beneficia a l‟alumnat. Com a docents els hem d‟ajudar a trobar el seu lloc, les àrees o 

les dinàmiques on es sentin més còmodes, a més de trobar-se a ells mateixos, per poder 

progressar i seguir aprenent.  

Així i tot, els continguts que proposa el currículum i els estàndards d‟aprenentatge que 

pretenem aconseguir, sovint, regeixen l‟autoestima de l‟alumnat sobretot aquell grup 

que presenta major dificultats. Segons Alcaide et al. (2017) l‟autoestima acadèmic: 

Fa referència a la percepció que el subjecte té de la qualitat del seu acompliment 

com a estudiant o com a treballador. Es centre en dos aspectes: el primer relatiu 

al sentiment que es genera en l‟estudiant o en el treballador sobre la seva 

activitat a través dels seus professors o superiors (...) i, el segon, referit a 

qualitats concretes valorades especialment en aquest context (intel·ligència, 

hàbit de treball, ...)” (p.91). 

Per tant, segons Thapa et al. (citat en Marchant et al., 2015): “si be l‟autoestima 

s‟associa amb un aspecte individual, el seu desenvolupament fortament influït per els 

vincles interpersonals. Existeix una relació important entre el clima social escolar i el 

desenvolupament de l‟autoestima i identitat dels nens” (p. 205). Aquests vincles es 

creen tant amb els professors com amb els pares i els companys de l‟aula. Per aquest 

motiu, potenciar-los és essencial si pretenem aconseguir el benestar personal i el progrés 

acadèmic dels alumnes. 

D‟altre banda, és important que, com a docents, els objectius que ens plantegem 

s‟adaptin a les necessitats, característiques i nivell de l‟alumnat i, per tant, siguin 

assolibles. Proposar-ne d‟altres amb major dificultat o fora del seu abast pot perjudicar 

negativament als infants. “El fracàs escolar contribueix a desafavorir l‟autoestima. Els 

mestres han de conèixer en quin moment del desenvolupament es troba cada un dels 

seus alumnes per adaptar-se a ells i contribuir a la seva formació acadèmica i 

professional” (Alcaide, Aguilar i Cantero, 2017, p.88).  

Cal tenir en compte que “l‟adopció d‟objectius d‟aprenentatge s‟ha associat amb 

una motivació acadèmica altament adaptativa, com l‟interès intrínsec, l‟esforç, la 

persistència o el processament profund de la informació” (Ferradas et al., 2018, p.546). 

Per aquest motiu, és essencial que els docents treballin aquest tipus d‟autoestima durant 

la jornada escolar. Per dur-ho a terme, han d‟afavorir la motivació dels infants oferint 
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reptes que amb esforç i implicació puguin superar. És important tenir en compte les 

seves característiques i necessitats a l‟hora de crear les diferents activitats i dinàmiques, 

a més d‟exaltar els seus punts forts i oferir reforç positiu sempre que sigui adequat.  

 

Àrea social 

Els humans som éssers socials. Ens caracteritzem per viure dins una societat on 

constantment ens comuniquem i rebem informació del nostre entorn. Convivim amb un 

gran ventall de característiques, cultures, races, ètnies, creences i religions diferents. Per 

això, es d‟esperar que a vegades ens replantegem els nostres ideals, la nostra forma de 

pensar i, entre d‟altres coses, els valors que creiem tant firmament.  

“La societat a la que vivim té un paper molt important en la formació de les persones, ja 

que a partir de la cultura, les famílies adopten diferents formes per transmetre-la als seus 

membres i influir en la personalitat, d‟acord amb uns models socials” (Alcaide et al., 

2017, p.87). Aquests estàndards amb els quals ens solem basar per avaluar-nos a 

nosaltres mateixos, són culturals i s‟estableixen a través de models socials que 

determinen la nostra imatge enfront la resta. En aquest àmbit, cal destacar l‟estreta 

relació entre la comunicació i l‟autoestima, ja que depenent del tipus d‟informació que 

es transmeti i el model amb que es dugui a terme, tindrà un efecte positiu o negatiu en 

els diferents individus (Alcaide et al., 2017).  

Segons Alcaide et al. (2017) parlem d‟autoestima social quan fem referència a: “la 

percepció que té l‟individu de la seva competència en les relacions socials” (p.91). 

Aquest inclou, la xarxa social de l‟infant, és a dir la comunicació que estableix amb les 

persones més properes al seu entorn ja siguin iguals o adults, juntament amb les seves 

habilitats comunicatives i relacions interpersonals que estableix per mantenir i/o ampliar 

la seva xarxa.  

En conseqüència és important treballar les habilitats comunicatives dins la jornada 

escolar per a que els alumnes les desenvolupin i puguin comunicar-se amb les persones 

del seu voltant. Establir un clima positiu dins l‟aula serà fonamental per afavorir les 

relacions interpersonals que es creen tant entre iguals com amb els alumnes i el 

professor.  

Dintre d‟aquest àmbit també és essencial incorporar les diferents ideologies, cultures, 

creences i ètnies que regeixen el món per, així, ensenyar als alumnes que no hi ha una 

veritat absoluta i que totes les ideologies s‟han de respectar i conèixer abans de ser 

jutjades. S‟han d‟evitar i eliminar els falsos judicis i prejudicis que puguin tenir cap a 
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qualsevol persona i adoptar una visió positiva cap a tot allò desconegut. De la mateixa 

manera que no s‟han d‟imposar pensaments o idees sinó respectar-les i compartir 

opinions diferents.   

 

Àrea corporal: Aptituds físiques i aparença 

L‟adolescència és una etapa de caire crític en relació a la imatge corporal, l‟autoestima i 

l‟autoconcepte dels infants. És un moment on es produeixen canvis fisiològics, 

emocionals, cognitius i socials, per la qual cosa es creen pors i inseguretats.  

L‟autoestima física, segons Alcaide, Aguilar i Cantero (2017): “fa referència a la 

percepció que té el subjecte del seu aspecte físic i de la seva condició física. (...) inclou 

dos aspectes complementaris. Un referit a la pràctica esportiva en l‟àmbit social, físic i 

d‟habilitat. L‟altre relatiu a l‟aspecte físic” (p.91). Aquest engloba la imatge corporal 

que segons Maganto i Garaigordobil (2013): “es refereix a la manera que un percep, 

imagina, sent i actua respecte el seu propi cos, és a dir, percepcions, pensaments, 

sentiments, actituds i comportaments referits principalment a l‟aparença física” (p.51).  

Aquest concepte es regeix per uns ideals de bellesa establerts i compartits per la 

societat. Podem dir que suposen una pressió extra a cada un dels membres de la 

població, ja que en major o menor mesura ens influencien. En conseqüència, per sentir-

nos acceptats ens intentem adaptar per assemblar-nos als models i estereotips, ja que és 

allò que es considera millor i adequat.  

El problema sorgeix quan, a les societats occidentals, els infants es troben exposats a 

uns estàndards d‟atractiu físic molt restringits, caracteritzats per al·lotes molt primes i 

al·lots musculats i forts, fet que té conseqüències negatives en la imatge corporal. 

Encara que ambdós sexes presenten aquestes dificultats, és cert que, des de petits, els 

nois solen estar més satisfets que les noies. (Sidera, Perpinyà i De Tejada, 2018). Així i 

tot, actualment cada vegada podem observar més al·lots preocupats per aquest aspecte.  

Seguint amb el que anem dient, Baile et al. (citat a Rodríguez, Estévez i Palomares, 

2015) afirmen que: “la insatisfacció amb la imatge corporal ha estat relacionada amb 

baixa autoestima, depressió i (...) amb desordre de la conducte alimentaria, com 

anorèxia i bulímia” (p.14). Per això, tots aquells nens amb sobreprès poden presentar 

baixa autoestima. Si és el cas, tindran una imatge corporal pròpia negativa  i el seu 

rendiment acadèmic i la interacció social es veuran afectats fins el punt que poden sofrir 

símptomes depressius o d‟ansietat (Delgado et al, 2016). 
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Davant aquesta situació, la implicació per part de l‟escola resulta de gran importància 

sobretot per aquells alumnes que des de ben petits ja sofreixen una insatisfacció en 

relació al seu cos. “Així doncs, trobem que el gènere i les expectatives associades a la 

feminitat o masculinitats de nenes i nens (...), constitueixen factors determinants en la 

docència i en les expectatives dels mestres envers el rendiment dels alumnes, afectant 

també la (...) autoestima” (Sidera et al., 2018, p.175). Cal conscienciar als alumnes que 

no tots els models són positius i que s‟han de respectar totes i cada una de les persones 

tinguin unes característiques o d‟altres. S‟han d‟evitar possibles burles, bromes o rebuig 

que puguin sortir entre els companys per així disminuir el possible desenvolupament de 

conductes perilloses per la salut dels infants.  

Seguint amb la informació anterior, durant la jornada escolar es pot emprar l‟Educació 

Física com una via per a millorar l‟autoestima d‟alguns infants. Segons Biddle et al. 

(citat a Granda, Alemany i Cortijo, 2016): “l‟autoconcepte físic està vinculat al temps i 

a l‟esforç de les persones que practiquen esports i activitats físiques (p.l23). Per tant, pot 

influir i afavorir positivament l‟autoestima global de l‟infant i a l‟autoconcepte que ha 

adoptat. La dansa creativa i l‟expressió corporal és un recurs que ens pot ser de gran 

ajuda per treballar els següents continguts, ja que mitjançant el seu treball Domínguez i 

Castillo (2017) afirmen que: 

L‟alumnat aconsegueix una major percepció i avaluació de les pròpies habilitats 

motrius, augmentant així els nivells d‟autoconcepte d‟habilitat física; reconeix 

de forma més ajustada la seva realitat corporal, millorar l‟autoconcepte 

d‟aparença física, suposa major consciència, comprensió i gestió intel·ligent dels 

seus estats emocionals afavorint l‟autoconcepte d‟estabilitat emocional; i arriba a 

un major nivell d‟autoconcepte general. (p.78) 

 

Àrea familiar 

 “Les influències externes que reben des de petits són essencials per la construcció 

d‟una autoestima adequada” (Alcaide et al., 2017, p.87). L‟àmbit familiar és on 

convivim la major part del temps, per tant són més susceptibles a l‟influència dels 

nostres pares que a la resta d‟adults i/o models socials. En aquest àmbit, es d‟esperar 

que aquells alumnes amb una situació familiar inestable o desestructurada solen 

presentar nivells d‟autoestima més baixos o negatius enfront a l‟alumnat que rep suport 

i estabilitat a casa.  
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L‟autoestima familiar segons Alcaide et al., (2017) es podria definir com: “la percepció 

que té el subjecte de la seva implicació, participació i integració en el medi familiar. (...) 

Abarca dos aspectes. El primer (...) la confiança i l‟afecta dels pares. El segon es relatiu 

a variables de la família i la llar” (p.91).  

Podem destacar que és el tipus d‟autoestima on els docents tenim menys 

possibilitat d‟actuació. Així i tot, cal tenir-ho en compte i recordar a les famílies de la 

gran influència que tenen sobre els seus fills. Jackson et al., (citat a Sidera, Perpinyà i 

De Tejada, 2018) realitzaren un estudi on observaren que: “la comunicació amb el pare i 

la mare correlacionava positivament amb l‟autoestima global de l‟adolescent” (p.175). 

Per tant, potenciar la comunicació, el reforç i crear un clima positiu dins l‟àmbit 

familiar, serà essencial per beneficiar l‟estat emocional de l‟infant juntament amb el seu 

progrés a nivell global (acadèmic, social, etc). El nen s‟ha de sentir estimat, intel·ligent i 

útil. S‟han de potenciar els seus punts fort per desenvolupar habilitats i capacitats, i 

treballar les àrees on pugui tenir major dificultats.  

Per aconseguir una intervenció adequada és imprescindible fer reunions 

periòdiques amb els pares, per així poder compartir la informació observada dins 

l‟àmbit escolar i familiar de cada infant. A més, és important oferir una sèrie de pautes 

per ajudar-los amb la seva actuació i treball a casa en relació al procés d‟ensenyament 

de l‟infant, juntament amb el seu estat emocional i nivell d‟autoestima.  

 

4.1.3. El rol del mestre i la seva influència.  

Les experiències que vivim al llarg dels anys i la interacció que realitzem amb la resta 

humans comporten la formació d‟una persona, juntament amb la visió de les capacitat i 

habilitats pròpies i les actituds que adopta. Silva i Mejía (2015) afirmen: 

Com a docents, estimular l‟autoestima resulta indispensable perquè 

acadèmicament l‟aprofitament escolar millori i els coneixements disciplinars 

tinguin un significat més concret. Com a formadors d‟éssers humans, 

l‟autoestima és l‟ ingredient que pot determinar les trajectòries de vida de les 

persones. Els adolescents (...) han de construir una autoestima alta i sòlida que 

els permeti resoldre els seus conflictes (...); requereixen suport de les persones 

del seu voltant, primordialment de pares i mares, però sense dubte dels que tenen 

a la seva educació. (p.254) 
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Per tant, construir una relació de qualitat entre mestre i alumne caracteritzada per la 

qualitat d‟interacció i promovent un clima positiu dins l‟aula serà essencial per influir 

positivament en l‟autoestima dels infants.  

Es necessari, “crear consciència en el professorat de la importància de conèixer i 

preocupar-se pel benestar psicològic dels alumnes, i alhora contribuir al plantejament 

d‟incloure-ho específicament a la seva formació” (Sidera et al., 2018, p.176). Cal tenir 

en compte que “es desenvolupa l‟autoestima quan promovem la participació activa, la 

cooperació i un clima de confiança a l‟aula, on el protagonista és l‟alumne, podent-se 

expressar i equivocar sense por” (Alcaide et al., 2017, p.89).  

El professor es converteix en un referent clau dels alumnes durant tota la seva 

escolarització per tant, les expectatives que adopti enfront als infants els influiran 

directament. Si no confia amb els alumnes possiblement la influència que transmetrà 

serà negativa, però si per el contrari, deposita confiança i motiva l‟alumnat exaltant el 

seu progrés i els punts forts, l‟autoestima serà positiva.   

A continuació, partint de les recomanacions d‟Alcaide et al. (2017) s‟exposaran una 

sèrie de pautes que poden ser d‟utilitat per els docents que volen educar l‟autoestima 

dels seus alumnes. 

 Conèixer cada un dels seus alumnes i la situació en que es troben. Saber quines 

són les seves característiques, punts forts i febles, aficions, àmbit familiar, etc.  

 Crear activitats dinàmiques que parteixin dels seus interessos i on puguin 

participar tots els alumnes.  

 Reforçar l‟infant positivament de forma realista quan sigui adequat i necessari. 

Felicitar-lo quan ha superat un repte o una tasca que li ha suposat un esforç i 

dificultat extra. No es pot abusar d‟aquest recurs.  

 Evitar comparacions innecessàries.  

 Dialogar amb els infants perquè estiguin be i satisfets amb ells mateixos. 

Proporcionar moments per tutories individualitzades i realitzar activitats per 

afavorir les relacions interpersonals.  

 Resoldre els conflictes en el moment que apareixen, ja que sinó centren la seva 

atenció en el que ha passat, no es senten bé emocionalment i frenen el seu 

aprenentatge.  

 Proposar objectius adequats per els infants tenint en compte l‟edat i les 

característiques del grup. La dificultat no ha de ser massa senzilla ni excessiva. 
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 Donar una major importància a allò que ha aconseguint envers a les errades que 

ha comès.  

 Acceptar més d‟una resposta correcta i escoltar les aportacions de tots els 

infants.  

 Tenir paciència i respectuós amb els infants.  

 Respectar els diferents ritmes de feina. Si el nen ho necessita es pot deixar-li 

més temps per contestar o realitzar alguna activitat.  

 Crear un ambient de confiança i tranquil·litat. Dialogar amb els alumnes, ser una 

persona propera, oferir ajuda quan ho necessitin, etc.  

 Realitzar una avaluació sumativa que tingui en compte el progrés de l‟infant. Ha 

de ser realista, positiva i flexible, a més de fomentar l‟autoavaluació i 

coavaluació dels alumnes perquè siguin conscients de la seva tasca.  

 

 

4.2 PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

4.2.1 Introducció 

Per treballar les sessions d‟una manera més dinàmica i divertida, s‟introduirà a l‟aula un 

personatge anomenat Rafel que es comunicarà amb l‟alumnat durant les següents 

sessions. Ho farà mitjançant una sèrie de cartes, on els proposarà diferents temes de 

conversa, situacions i conflictes per tal que l‟ajudin a solucionar-los. Aquests es 

treballaran a partir d‟una sèrie d‟activitats que parteixen de les experiències i vivències 

personals i individuals dels infants, i que trobareu explicades a continuació. En la 

realització, s‟empraran diverses metodologies com: racons d‟aprenentatge, grups 

cooperatius, cercles de conversa, etc.  

Cal destacar que a cada sessió es treballarà l‟autoestima de forma transversal, ja que es 

durà a terme a partir de continguts de l‟àrea de llengua catalana, encara que es poden 

adaptar o realitzar en altres àmbits o contexts.  

El fet que el personatge sigui un nen d‟una edat propera a la dels infants amb els quals 

pretenem treballar, pot fer que l‟alumnat es senti més identificat i motivat per la tasca i 

que, per tant, els aprenentatges siguin més significatius. A més, tenint en compte que es 

comunicaran per carta, entre d‟altres mitjans, s‟augmentarà l'interès de l‟alumnat i es 

convertirà en el fil conductor de tota la unitat didàctica. D‟aquesta manera, tot allò que 

realitzin no esdevindran activitats concretes i individuals, ja que tindran un sentit i 

estaran connectades entre si. 
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Hem de tenir en compte que hi pot haver infants que visquin situacions semblants i/o 

conflictives, ja sigui a l‟àmbit familiar, a l‟escola, etc. Per aquest motiu, la participació, 

reflexions i opinions dels alumnes són d‟especial importància i s‟han d‟afavorir sempre 

que hi hagi l‟oportunitat. 

 

4.2.2 Objectius 
 

 Millorar el vincle afectiu del grup classe fomentant actituds de: participació, 

cooperació, col·laboració, respecte, empatia i convivència. 

 Potenciar l‟autoestima i l‟autoconeixement dels infants des d‟una visió positiva 

cap al reconeixement dels èxits propis, l‟expressió de les emocions i la 

perspectiva social.  

 Recordar textos propis de la vida social i l‟àmbit acadèmic, juntament amb la 

seva estructura i aplicació: la descripció i la carta.  

 Identificar, comprendre i emprar particularitats del lèxic general de la llengua: 

adjectius, paraules sinònimes i paraules antònimes.  

 Fomentar l‟esperit i reflexió crítica dels infants. 

 

4.2.3 Continguts 
 

Els continguts que es treballaran estan inclosos dintre del currículum oficial de les Illes 

Balears, més concretament dins el currículum de valors socials i cívics i de llengua 

catalana i literatura: 

 

Valors socials i cívics 

Bloc 1. La identitat i la dignitat de la persona Bloc 2. La comprensió i el respecte a les 

relacions interpersonals 

 El respecte. 

 El treball en equip i el treball cooperatiu. 

 La valoració personal i el reconeixement 

dels èxits propis. 

 L‟autoestima i l‟autoconeixement. 

 L‟expressió de les emocions positives. 

 La convivència. 

 L‟expressió verbal i no verbal de 

sentiments, emocions,... 

 La cooperació interpersonal. 

 El debat. 

 El llenguatge positiu. 

 La perspectiva social i l‟empatia.  

Bloc 3. La convivència i els valors socials 

 El dilema moral. La resolució de dilemes morals.  



20 

 

 

Llengua catalana i literatura 

Bloc 1. Comunicació oral Bloc 2. Comunicació escrita: llegir 

 Participació activa i cooperadora en situacions 

comunicatives de relació social especialment 

destinades a afavorir la convivència (debats, 

exposicions, converses,, entrevistes, etc.). 

 Utilització dirigida de les tecnologies 

de la informació i la comunicació per 

a la localització, selecció i 

organització de la informació. 

Bloc 3. Comunicació escrita: Escriure Bloc 4. Coneixement de la llengua 

 Textos escrits propis de la vida social de l‟aula 

per comunicar coneixements, experiències i 

necessitats (normes, notes, cartes, notícies, 

treballs d‟aula, etc.). 

 Identificació de l‟estructura dels textos propis de 

l‟àmbit acadèmic (descripcions) i aplicació 

d‟aquests coneixements a la comprensió i la 

producció de textos per obtenir i organitzar la 

informació, i per comunicar coneixements, 

experiències i necessitats. 

 Elements bàsics dels discursos narratius, 

explicatius, argumentatius, descriptius, 

informatius i persuasius (estructura, sentit 

global, intenció, etc.). Coherència i cohesió en 

els discursos escrits. 

 Identificació d‟algunes particularitats 

del lèxic general de la llengua: ús de 

paraules sinònimes, (...) definició de 

nom, adjectiu i verb analitzant-ne 

formes i significats. 

 

 

4.2.4 Desenvolupament de les sessions 

La unitat didàctica consta d‟un total de 6 sessions on es presentaran als alumnes els 

diferents continguts a treballar mitjançant una sèrie de cartes, entre d‟altres mitjans. 

Aquestes estaran escrites per el propi Rafel, un personatge que s‟introduirà dins l‟aula i 

que els acompanyarà durant tot el procés. A més, a cada una de les sessions es posaran 

en pràctica diverses metodologies per afavorir l‟aprenentatge dels infants.  
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Sessió 1: Rebem una carta! 

Objectius: 

 Millorar el vincle afectiu del grup classe fomentant actituds de: participació, cooperació, 

col·laboració, respecte, empatia i convivència. 

 Potenciar l‟autoestima i l‟autoconeixement dels infants des d‟una visió positiva cap al reconeixement 

dels èxits propis, l‟expressió de les emocions i la perspectiva social.  

 Identificar, comprendre i emprar particularitats del lèxic general de la llengua: adjectius, paraules 

sinònimes, paraules antònimes, enigmes,... 

 Recordar textos propis de la vida social i l‟àmbit acadèmic, juntament amb la seva estructura i 

aplicació: la carta.  

 Fomentar l‟esperit i reflexió crítica dels infants. 

Continguts: 

 El treball en equip i el treball cooperatiu. La cooperació. El respecte. 

 Participació activa i cooperadora en situacions comunicatives de relació social. El debat. 

 Textos escrits propis de la vida social de l‟aula per comunicar coneixements, experiències i 

necessitats (carta).  

 Identificació d‟algunes particularitats del lèxic general de la llengua: ús de paraules sinònimes, 

paraules compostes, definició de nom i adjectiu analitzant-ne formes i significats. 

Metodologia:  

 Grup gran a l‟hora d‟escoltar i comentar la carta. 

 Grups reduïts durant la reflexió.  

Temporització: 50-60 min. aprox.  

Avaluació: Es tindrà en compte la participació, l'interès i la reflexió de l„alumnat.  

Material: Carta, quadern de català i llapis.  

 

 

Per a començar la unitat didàctica i establir un fil conductor que hi serà present durant 

totes les sessions, els alumnes en arribar a l‟escola rebran una carta. Aquesta tant la 

poden trobar dins la bústia d‟aula, al lloc on habitualment reben i envien missatges als 

seus companys i professors, com penjada a la classe.  

A la carta que rebran els infants, el personatge de Rafel es presentarà i descriurà, a més 

d‟explicar una mica el seu entorn familiar i personal. Aquesta serà la següent: 
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Artà, 10 de maig de 2019 

Hola nins i nines, 

Em dic Rafel. Sí, com el tenista manacorí que tots coneixem o el cantant que escoltaven els nostres padrins. 

Us podeu evitar els acudits i les bromes d‟aquest tipus, ja les he sentit moltes vegades i si he de ser sincer, 

encara que em fan gràcia, n‟estic una mica cansat. 

Em dic Rafel però em podeu dir Rafa. Ara tenc 10 anys però en faré 11 el mes que ve. La veritat és que ja en 

tinc ganes perquè m‟encanta, cada any, poder fer una festa a casa i convidar els meus amics.  

Visc a les afores d‟un poble petit, es podria dir que enmig del bosc, amb els meus pares i el meu germà petit, 

en Pau. Els meus pares són molt divertits i sempre que podem anem d‟excursió pel bosc, investigam insectes 

o feim alguna cosa interessant amb ells. En Pau, és un poc més petit que jo, té 7 anys i, com dir-ho m…, és 

una mica polissó, sempre en fa de les seves.  

Sabeu que? L‟altre dia em va llançar una grapada de cucs que va trobar dintre d‟un tronc buit, quin fàstic! I fa 

unes setmanes va fer creure a la meva mare que hi havia una serp davall del sofà. Com us podeu imaginar, la 

meva mare es va posar histèrica quan va guaitar davall el moble i va veure la silueta d‟aquest animal. Però 

després d‟un gran ensurt, ens vàrem adonar que en realitat tot havia estat un broma del meu germà. 

Els meus amics sempre diuen que som una família una mica peculiar però jo sempre penso que som un nin 

normal que viu una vida normal, la veritat és que no se ben bé perquè ho diuen.  

Ara que coneixeu una mica la meva família, suposo què és el meu torn. Ús hauria d‟explicar com som i tot el 

que m‟agrada fer, encara que no m‟agrada gaire parlar de mi.  Però crec que és la millor manera perquè em 

coneixeu.  

Som un nen alt, comparat amb els meus companys de classe, una mica grasset i corpulent. Tinc els cabells 

arrissats, més o menys llargs, i de color roig. També, tinc una pell molt blanca amb una gran quantitat de 

pigues. Gairebé pareixo un estranger, per això a vegades em parlen en anglès a les botigues i als 

supermercats.  

Em podria descriure com un nen un poc tímid, sobretot amb les persones que no conec, però també simpàtic 

amb els meus amics. Al contrari que el meu germà, som un nen tranquil i relaxat però m‟ho passo molt bé 

amb ell perquè és molt divertit. Així i tot, fa uns dies que no em sento gaire content i no se que fer.  

I vosaltres com sou? També sou normals? Que podria fer per estar una mica més content? 

Espero respostes, 

Rafel 

 

Un cop llegida amb tot el grup s‟establirà una mena de conversa per recordar i aclarir 

els continguts que introdueix la carta i així afavorir la seva comprensió. S‟emprarà la 

metodologia 1-2-4. Aquesta consisteix en reflexionar o realitzar la tasca de forma 

individual, després comentar-la amb un company (parelles) i posteriorment compartir 

les hipòtesi que han sorgit amb una altre parella, per crear així una idea comuna entre 

tots els membres del grup. Per dur-ho a terme el docent plantejarà les següents 

preguntes:  
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 Que ens explica aquesta carta? 

 Com es descriu a ell mateix? Ho fa correctament? Afegiríeu alguna cosa? 

 Què és ser normal? Vosaltres sou normals? 

 Què és ser diferent? 

Cada alumne pensarà i escriurà breument la resposta d‟aquestes preguntes al seu 

quadern i s‟executarà la metodologia plantejada. 

El docent serà qui s‟encarregarà d‟escriure o projectar les preguntes a la pissarra i 

d‟establir els canvis d‟agrupaments per així facilitar la tasca. A més, quan aquesta 

s‟acabi, un portaveu de cada grup reduït explicarà breument les hipòtesis a les quals han 

arribat i el docent les plasmarà a la pissarra per obtenir una major visibilitat i claredat. 

Per acabar s‟establirà una mena de debat fent especial èmfasi en les darreres preguntes 

les quals ens interessa introduir per a treballar durant les properes sessions.  

 

Sessió 2: Racons d’aprenentatge. 

Objectius: 

 Millorar el vincle afectiu del grup classe fomentant actituds de: participació, cooperació, 

col·laboració, respecte, empatia i convivència. 

 Potenciar l‟autoestima i l‟autoconeixement dels infants des d‟una visió positiva cap al reconeixement 

dels èxits propis, l‟expressió de les emocions i la perspectiva social.  

 Recordar textos propis de la vida social i l‟àmbit acadèmic, juntament amb la seva estructura i 

aplicació: la descripció.  

 Identificar, comprendre i emprar particularitats del lèxic general de la llengua: adjectius, paraules 

sinònimes, paraules antònimes, enigmes,... 

 Fomentar l‟esperit i reflexió crítica dels infants.  

Continguts: 

 La valoració personal i el reconeixement dels èxits propis. L‟autoestima i l‟autoconeixement. 

 L‟expressió verbal i no verbal de sentiments, emocions,... El llenguatge positiu. 

 El dilema moral. La resolució de dilemes morals. La perspectiva social i l‟empatia. 

 Participació activa i cooperadora en situacions comunicatives de relació social. 

 Identificació de l‟estructura dels textos propis de l‟àmbit acadèmic i aplicació (descripció). 

 Identificació d‟algunes particularitats del lèxic general de la llengua: definició d‟adjectiu analitzant-

ne formes i significats.  

Metodologia: Racons d‟aprenentatge 

Temporització: 60 min. aprox.  

Avaluació: Rúbrica d‟observació  
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Partint de les reflexions obtingudes a la classe anterior, la segona sessió consistirà en la 

realització d‟una sèrie d‟activitats per a treballar continguts com: l‟expressió oral, els 

conceptes de normalitat i sentit comú, la descripció, entre d‟altres, juntament amb 

l‟autoestima.  

Per dur-ho a terme es faran quatre racons d‟aprenentatge. Aquesta metodologia 

consisteix en la realització de diverses activitats, cada una en un espai delimitat, de 

forma simultània. La temporalització sol ser d‟uns 15 minuts a cada espai, per tant les 

activitats que es plantegin no poden ser molt extenses. Els diferents grups hauran de 

realitzar la totalitat d‟activitats.  

En aquest cas, és subdividirà el grup classe en quatre agrupaments més reduïts d‟unes 6 

o 7 persones més o menys. En aquest cas es requerirà una persona, ja sigui del centre o 

un familiar, per fer suport dins l‟aula, juntament amb el docent. Els racons seran els 

següents: 

 

 Racó 1: Filosofam 

L‟objectiu de la primera activitat és la reflexió d‟una sèrie d‟aspectes propers als 

infants. Per dur-ho a terme, disposaran d‟una olla amb preguntes de resposta oberta. 

Cada alumne agafarà i llegirà una pregunta, per després entre tots reflexionar i arribar a 

una possible resposta. Cal indicar als infants que es tracta de pensar i donar la seva 

opinió i que per tant, no hi ha una única resposta correcta, totes les aportacions són 

vàlides.  

A més, en aquest espai disposaran d‟una segona capsa on podran introduir preguntes o 

dubtes que els hagin sorgit durant l‟activitat. Per dur-ho a terme disposaran de tires de 

paper. 

Material: Olla amb preguntes, capsa per a dubtes, tires de paper i llapis. (veure annex 1) 

 

 Racó 2: Com som? 

La segona activitat consisteix en realitzar una descripció pròpia i individual per poder 

contestar la pregunta plantejada a la carta: “I vosaltres com sou?”. Per això, disposaran 

d‟un llistat amb adjectius que poden emprar i un model amb l‟estructura que cal seguir. 

Es tracta de recordar el text descriptiu que ja hauran treballat anteriorment. Però, en el 

procés, hauran de tenir en compte un aspecte clau: no podran indicar qui són perquè a 

les properes sessions la resta de companys hauran de descobrir-ho. D‟aquesta manera 

augmentarem l‟interès i la motivació dels infants. (veure annex 2) 
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Material: Llistat amb adjectius, model d‟estructura, folis, llapis i goma.  

 

 Racó 3: Menú de les emocions 

L‟activitat partirà de la pregunta plantejada a la carta: “que podria fer per estar una mica 

més content?”. Aquesta consistirà en la creació d‟un menú de les emocions on els 

alumnes, de forma individual o en petit grup, escriuran consells o fets que podem 

realitzar quan ens sentim d‟una determinada manera. Per exemple, es realitzarà el còctel 

per estar content o el pastís per endolcir la tristor, on s‟incorporaran tots els ingredients 

necessaris per aconseguir-ho. Disposaran d‟un model de menú i de cartolines per a crear 

les diferents “receptes”. (veure annex 3) 

Material: Menú, cartolines, llapis i goma.  

 

 Racó 4: Role-playing 

La darrera activitat consisteix en la realització d‟un role-playing en petits grups. Tenint 

en compte que cada grup estarà format per uns sis o set alumnes, en aquesta tasca es 

podran fer dos subgrups més reduïts.  

Per dur-la a terme el docent prepararà una sèrie de situacions on es plantejarà un 

conflicte o situació problemàtica (veure annex 4). Aquestes seran properes als infants, ja 

que és possible que molts d‟ells ho experimentin en el seu dia a dia a l‟escola.  

Cada grup petit la representarà i haurà d‟afegir una possible solució adequada per a 

resoldre cada situació. D‟aquesta manera es posaran a la pell d‟alguns infants i ho 

experimentaran en primera persona.  

Material: Situacions conflictives i problemàtiques properes als infants. 

Per acabar, es realitzarà una breu conclusió amb tot el grup classe del que s‟ha treballat 

a cada un dels racons, de les hipòtesis obtingudes i del procés que s‟ha seguit.  

L‟activitat s‟avaluarà mitjançant una rúbrica d‟observació que emplenarà el docent 

durant tota la sessió. (veure annex 5) 

 

Sessió 3: Joc de pistes. 

Objectius: 

 Millorar el vincle afectiu del grup classe fomentant actituds de: participació, cooperació, 

col·laboració, respecte, empatia i convivència. 

 Potenciar l‟autoestima i l‟autoconeixement dels infants des d‟una visió positiva cap al reconeixement 

dels èxits propis, l‟expressió de les emocions i la perspectiva social.  
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 Identificar, comprendre i emprar particularitats del lèxic general de la llengua: adjectius, paraules 

sinònimes, paraules antònimes, enigmes,... 

 Fomentar l‟esperit i reflexió crítica dels infants.  

Continguts: 

 El treball en equip i el treball cooperatiu. La cooperació interpersonal. 

 La valoració personal i el reconeixement dels èxits propis. 

 L‟autoestima i l‟autoconeixement. 

 Participació activa i cooperadora en situacions comunicatives de relació social especialment 

destinades a afavorir la convivència. 

 Utilització de documents impresos i recursos audiovisuals o digitals per obtenir, seleccionar i 

relacionar, amb una autonomia progressiva, informacions rellevants per ampliar els aprenentatges 

(identificació, classificació, comparació). 

 Utilització dirigida de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la localització, selecció 

i organització de la informació. 

 Identificació d‟algunes particularitats del lèxic general de la llengua: ús de paraules sinònimes, 

paraules compostes, famílies i camps semàntics, locucions i frases fetes, definició de nom, adjectiu i 

verb analitzant-ne formes i significats. 

Metodologia: Grups reduïts. 

Temporització: 50-60 min. aprox.  

Avaluació: S‟avaluarà el quadern d‟activitats tenint en compte el treball en equip i la correcta resolució de les 

tasques plantejades.  

Material: Quadern d‟activitats i enciclopèdies, Chromebooks, diccionaris, etc.  

 

En aquesta sessió es realitzarà un joc de pistes pel centre educatiu. Per això, es 

distribuirà l‟alumnat en grups reduïts d‟unes 4 o 5 persones i a cada un d‟aquests se‟ls 

repartirà un quadern amb un recull d‟activitats que hauran de resoldre en el menor 

temps possible.  

L‟objectiu és que tots els grups siguin capaços de realitzar-ho durant la sessió per així 

acabar d‟interioritzar els continguts treballats en les sessions anteriors.  

El docent serà qui s‟encarregarà d‟ajudar i resoldre dubtes que sorgeixin als infants, 

juntament una persona de suport, ja sigui del centre o un familiar d‟un infant.  

Quan tots els equips hagin completat les activitats proposades, tornaran a l‟aula i 

explicaran la informació obtinguda. Entre tot el grup és realitzarà una mena de debat i 

s‟intentarà arribar a una conclusió per acabar d‟interioritzar els continguts proposats.  

El quadern d‟activitats serà el següent: 
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Data: ________________________________________________________________ 

Nom dels participants: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

BENVINGUTS AL JOC DE PISTES 

 

 

 

 
 

Benvinguts al joc de pistes. Aquí trobareu totes les activitats que heu de realitzar. 

No totes seran iguals perquè hi haurà: 

PREGUNTES DE  ... 

ESCOLTAR 

RECORDAR 

INVESTIGAR 

DESXIFRAR 
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1. El primer repte és desxifrar aquest enigma per saber el que haureu de fer a 

continuació:  

           -U   +M 

 

                  

 

 
 

 

2 ALUMNES ESPORTISTES: _________________________________________ 

2 ALUMNES ALEGRES: _____________________________________________ 

2 ALUMNES RESPONSABLES: _______________________________________ 

2 BONS COMPANYS: ________________________________________________ 

2 ALUMNES DIVERTITS: ____________________________________________ 

2 COMPANYS MOLT INTEL·LIGENTS: _______________________________ 

2 ALUMNES AMOROSOS: ____________________________________________ 
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2 ALUMNES AMABLES: ______________________________________________ 

2 COMPANYS SIMPÀTICS: ___________________________________________ 

2 ALUMNES RÀPIDS: ________________________________________________ 

2 COMPANYS TRANQUILS: __________________________________________ 

2 ALUMNES GENIALS: ______________________________________________ 

2 COMPANYS ORDENATS: ___________________________________________ 

2 ALUMNES VALENTS: ______________________________________________ 

 

 

 

2. Molt bé! El segon repte consisteix en desxifrar aquest jeroglífic: 
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Per realitzar-ho teniu aquest model: 

 

 

 

 

3. Molt bé! Ara heu d’investigar al diccionari i amb el Chromebook aquestes 

paraules i després escriure la seva definició: 

PARAULA 1: _____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

PARAULA 2: ______________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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1. Ho esteu fent genial! El quart repte és anar a demanar a un mestre de 

l’escola, la diferència entre les dues paraules anteriors. Ho demanau, 

escolteu i després ho escriviu. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 

5. Molt bé! Per acabar, el darrer repte és investigar sinònims i antònims 

d’aquestes dues paraules: 

 

NORMAL 

SINÒNIMS ANTÒNIMS 
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5. Molt bé! Per acabar, el darrer repte és investigar sinònims i antònims 

d’aquestes dues paraules: 

 

DIFERENT 

SINÒNIMS ANTÒNIMS 

  

  

  

  

 

 

 

 

Sessió 4: Qui és qui? (Descripcions) 

Objectius: 

 Millorar el vincle afectiu del grup classe fomentant actituds de: participació, cooperació, 

col·laboració, respecte, empatia i convivència. 

 Potenciar l‟autoestima i l‟autoconeixement dels infants des d‟una visió positiva cap al reconeixement 

dels èxits propis, l‟expressió de les emocions i la perspectiva social.  

 Recordar textos propis de la vida social i l‟àmbit acadèmic, juntament amb la seva estructura i 

aplicació: la descripció. 

 Identificar, comprendre i emprar particularitats del lèxic general de la llengua: adjectius, paraules 

sinònimes, paraules antònimes, enigmes,... 

Continguts: 

 La valoració personal i el reconeixement dels èxits propis. L‟autoestima i l‟autoconeixement. 

 L‟expressió verbal i no verbal de sentiments, emocions,... El llenguatge positiu. 

 Participació activa i cooperadora en situacions comunicatives de relació social. 

 Identificació de l‟estructura dels textos propis de l‟àmbit acadèmic i aplicació (descripció). 

 Identificació d‟algunes particularitats del lèxic general de la llengua: definició d‟adjectiu analitzant-

ne formes i significats.  
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Metodologia: Cercle de conversa. 

Temporització: 60 min. aprox.  

Avaluació: Es tindrà en compte la participació de tot l‟alumnat i les aportacions que realitzin.   

 

La quarta sessió consistirà en la lectura de les descripcions realitzades per l‟alumnat. Per 

dur-ho a terme, s‟organitzarà el grup classe en forma de rotllana. Posteriorment, el 

docent agafarà una capsa amb totes les descripcions i en treurà una del seu interior. La 

llegirà i entre tots hauran d‟esbrinar qui l‟ha escrita.  

Després, s‟obrirà torn de paraula per aquells alumnes que vulguin afegir alguna cosa 

bona del seu company. Així ho realitzaran fins acabar amb totes les descripcions.  

És important recordar que s‟ha d‟afegir almenys una cosa bona de tots els alumnes tant 

per part dels seus companys com per part del professor.  

Aquesta activitat no s‟avaluarà però si que és tindrà en compte la participació i les 

aportacions de tots els infants.  

 

Sessió 5: Contestem la carta d’en Rafel.  

Objectius: 

 Millorar el vincle afectiu del grup classe fomentant actituds de: participació, cooperació, 

col·laboració, respecte, empatia i convivència. 

 Potenciar l‟autoestima i l‟autoconeixement dels infants des d‟una visió positiva cap al reconeixement 

dels èxits propis, l‟expressió de les emocions i la perspectiva social.  

 Recordar textos propis de la vida social i l‟àmbit acadèmic, juntament amb la seva estructura i 

aplicació: la descripció i la carta.  

 Identificar, comprendre i emprar particularitats del lèxic general de la llengua: adjectius, paraules 

sinònimes, paraules antònimes, enigmes,... 

 Fomentar l‟esperit i reflexió crítica dels infants.  

Continguts: 

 El treball en equip i el treball cooperatiu. La cooperació interpersonal. 

 La perspectiva social i l‟empatia. 

 Participació activa i cooperadora en situacions comunicatives de relació social. 

 Utilització de documents impresos i recursos audiovisuals o digitals per obtenir, seleccionar i 

relacionar, amb una autonomia progressiva, informacions rellevants per ampliar els aprenentatges 

(identificació, classificació, comparació). 

 Textos escrits propis de la vida social de l‟aula per comunicar coneixements, experiències i 

necessitats (cartes, treballs d‟aula). 

 Identificació de l‟estructura dels textos propis de l‟àmbit acadèmic i aplicació (carta). 
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 Elements bàsics dels discursos narratius, explicatius, argumentatius, descriptius, informatius i 

persuasius (estructura, sentit global, intenció, etc.). Coherència i cohesió en els discursos escrits. 

Metodologia: Grups reduïts.  

Temporització: 60 min. aprox.  

Avaluació: Rúbrica d‟observació i d‟autoavaluació.  

 

Aquesta sessió es dedicarà a contestar la carta que ens va enviar el nostre amic Rafel. 

Per aquest motiu, distribuirem l‟aula en grups cooperatius de 3 o 4 persones, entre els 

quals reflexionaran sobre allò que han treballat aquestes sessions i decidiran el que 

volen escriure. Cal destacar que hauran de tenir en compte les preguntes que es varen 

plantejar a la carta: vosaltres com sou? També sou normals? Que podria fer per estar 

una mica més content? Posteriorment, quan tots els grups hagin creat la seva carta, la 

llegiran a la resta de companys.  

A més, el docent tindrà a la seva disposició un model d‟estructura per a la realització de 

la carta. D‟aquesta manera, tots els grups que ho necessitin i que no ho recordin bé, ho 

podran consultar.  

L‟activitat s‟avaluarà mitjançant dues rúbriques, una d‟observació que emplenarà el 

docent, mentre que l‟altre serà una rúbrica d‟autoavaluació per part dels infants on 

plasmaran el treball que han realitzat durant totes les sessions. (veure annex 6) 

El model de carta serà el següent: 
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Sessió 5: La capsa de vida. 

Objectius: 

 Millorar el vincle afectiu del grup classe fomentant actituds de: participació, cooperació, 

col·laboració, respecte, empatia i convivència. 

 Potenciar l‟autoestima i l‟autoconeixement dels infants des d‟una visió positiva cap al reconeixement 

dels èxits propis, l‟expressió de les emocions i la perspectiva social.  

 Recordar textos propis de la vida social i l‟àmbit acadèmic, juntament amb la seva estructura i 

aplicació: la descripció i la carta.  

 Identificar, comprendre i emprar particularitats del lèxic general de la llengua: adjectius, paraules 

sinònimes, paraules antònimes, enigmes,...  

Continguts: 

 La perspectiva social i l‟empatia. 

 Participació activa i cooperadora en situacions comunicatives de relació social. 

 La valoració personal i el reconeixement dels èxits propis. 

 L‟autoestima i l‟autoconeixement. 

 L‟expressió de les emocions positives. 

 L‟expressió verbal i no verbal de sentiments, emocions,... 

Metodologia: Rotllana, grup gran.   

Temporització: 60 min. aprox.  

Avaluació: Es tindrà en compte la participació de tot l‟alumnat tant a l‟hora de portar la capsa com en la 

realització de preguntes.    

 

La darrera activitat consta de dues parts. 

A la primera, els alumnes en arribar a l‟escola rebran una carta del seu amic Rafel. En 

aquesta ell els donarà les gràcies per tot allò que li han escrit i els explicarà una mica el 

que li agrada fer, les seves aficions i gustos.  

El docent la llegirà a tot el grup classe i els proposarà una activitat per conèixer-se una 

mica més. Aquesta és l‟anomenada “Capsa de vida” que consisteix en la realització 

d‟una capsa, de forma individual, o la decoració d‟una que ja tenen, on han d‟incloure 5 

elements que han estat especials per a ells durant la seva vida. Els alumnes disposaran 

d‟una setmana per fer-la a casa i posteriorment la portaran a la classe. 

La carta serà la següent: 
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Artà, 20 de maig de 2019 

Hola nins i nines, 

Moltes gràcies per tot el que m‟heu escrit. Ara ja se que no he dir que som normal, ja que tots som únics 

i diferents. Abans de vosaltres no ho sabia i pensava que no era gens especial. A més, totes les vostres 

descripcions m‟han fascinat, no us imaginava així. Que bé!  

També vos he de dir que gràcies a les vostres recomanacions, ara ja estic molt més content amb jo 

mateix i amb el meu entorn.  

Per tot això, us volia contar una mica el que m‟agrada fer, les meves aficions i gustos, ja que no vos ho 

vaig dir gaire a l‟altre carta.  

Com us vaig explicar visc a les afores, enmig d‟un bosc. Això ha fet que m‟encanti la naturalesa, els 

animals i la vegetació. Per això, sempre que podem anem d‟excursió amb la família.  

Fa unes setmanes vaig anar a investigar per la zona amb el meu germà i vàrem descobrir un lloc ple de 

canyes. Vaig decidir agafar-ne un parell, no moltes ja que hem de cuidar el medi ambient. Aquestes 

estaven un poc seques i per això vaig pensar que no passava res si les acabava de llevar, així la resta 

creixerien més aviat.  

Quan arribarem a casa, em va passar pel cap que podria fer alguna cosa amb elles. Vaig començar a 

experimentar i en acabar l‟horabaixa em vaig adonar que havia creat una figura amb les canyes, cordes 

que tenia per casa i fulles seques del meu jardí. La veritat és que va quedar ben interessant i gràcies a 

això vaig descobrir una cosa que sabia fer.  

També m‟agrada molt el cine, les pel·lícules i les series de qualsevol gènere, sobretot les de ciència 

ficció. Cada cap de setmana, quan no tenc escola, en miro una o dues. 

I a vosaltres que vos agrada fer?  

M‟agradaria saber-ho. 

Fins aviat, 

Rafel 

 

La segona part consisteix en l‟exposició de les diferents capses. Per dur-ho a terme, es 

distribuirà l‟aula en forma de rotllana i cada alumne disposarà d‟uns minuts per explicar 

el que ha portat i perquè ho ha inclòs a la seva capsa. 

Durant el procés es podran fer preguntes i aportacions per part de la resta d‟alumnes 

sempre que el docent els doni torn de paraula. D‟aquesta manera serà més dinàmic i 

entretingut.  
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4.2.5 Avaluació de la proposta 

 

Per avaluar la proposta didàctica es va contactar amb vint experts dins l‟àmbit educatiu. 

A aquests se‟ls va enviar el document que recollia la unitat juntament amb un 

qüestionari per avaluar els diferents ítems que incloïa. D‟aquest agrupament, es va rebre 

resposta de catorzè docents.  

Les respostes obtingudes foren les següents: 

 

Taula 1. Graella d’avaluació 

 Gens 

adequat 

Poc 

adequat 

 

Adequat 
Molt 

adequat 

Adequació dels objectius per el segon cicle de 

Primària. 

  
 

4 

 

10 

Quantitat d‟objectius plantejats.  2 7 5 

Adequació dels continguts per el segon cicle de 

Primària. 

  
 

6 

 

8 

Quantitat de continguts proposats.   5 9 

Adequació de les sessions plantejades per 

aconseguir els objectius proposats i treballar els 

diferents continguts. 

   

4 

 

10 

Quantitat de sessions per aconseguir els objectius 

proposats i treballar els diferents continguts. 

  
 

4 

 

10 

Tipologia d‟activitats i metodologies plantejades.   3 11 

Valoració general de la proposta:   5 9 

 

Tenint en compte la graella anterior, amb les avaluacions desglossades i concretes en 

cada un dels ítems, es pot observar que predominen les categories “adequat” i “molt 

adequat” fent especial èmfasi la darrera. Per tant, es pot dir que el feedback ha estat 

prou positiu i que els experts, en aquest cas, consideren que és adequada i que es podria 

aplicar dins una de les seves aules.  

Així i tot, consideren que la quantitat d‟objectius és elevada, ja que aquests són una 

mica generals i es podrien concretar una poc més.  

Per a poder comprovar si aquests es treballen en les diferents activitats propostes, s‟ha 

elaborat una taula de doble entrada on es plasma la relació entre les activitats creades i 

els objectius que es treballen a cada una d‟aquestes.  
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Taula 2. Treball dels objectius 

     

Activitats 
Objectius 

1 2 3 4 5 

Lectura de la carta, metodologia 1-2-4 i debat. X X X X X 

Racó: Filosofam X X  X X 

Racó: Com som?  X X X X 

Racó: Menú de les emocions X X   X 

Racó: Role-playing X X   X 

JP:Resoldre l‟enigma i exaltar les característiques X X  X  

JP:Resoldre el jeroglífic. X     

JP:Significat i la diferència de conceptes. X   X X 

JP: Recerca de sinònims i antònims. X   X X 

Qui és qui? (Descripcions) X X X X  

Contesta‟m la carta d‟en Rafel. X X X X X 

Lectura de la carta i capsa de vida. X X X X  
 

JP: Joc de pistes 

 

És cert que potser són una mica generals, així i tot, es pot observar que es treballen a les 

diferents activitats. Els que més predominen són els que fan referència a la millora del 

vincle afectiu del grup classe i al fet de potenciar l‟autoestima i l‟autoconeixement dels 

infants. Però no hi trobem una gran diferència amb la resta que pretenen fomentar 

l‟esperit crític i treballar continguts de l‟àrea de llengua catalana com: la carta, els 

adjectius, les paraules sinònimes, etc.  

En conclusió, es pot destacar que els resultats han estat prou positius. Gràcies a la 

participació dels experts s‟ha arribat a una visió objectiva i crítica de la tasca realitzada i 

s‟han ofert propostes de millora que es tindran en compte en futures tasques en aquest 

àmbit.  
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5. Conclusions 

 

El treball realitzat ha complert els objectius que en un principi s‟havien plantejat.  

En primer lloc, s‟ha fet un anàlisi de com afecta l‟autoestima de l‟alumnat en el seu 

procés d‟aprenentatge, on s‟ha definit el concepte i s‟han analitzat els factors que 

influeixen.  

Encara que no hi ha una definició universal d‟aquest concepte, una gran quantitat 

d‟estudiosos, docents i altres autors, ho defineixen com un aspecte de cada un de 

nosaltres, propi de la nostra personalitat, que s‟ha de treballar per a fomentar una visió 

positiva de nosaltres mateixos. És cert que té una gran importància dintre de la nostra 

vida quotidiana i hi ha diversos àmbits que el poden influir de forma positiva o negativa 

com: l‟àrea corporal, l‟acadèmica, la social o la familiar. Per aquest motiu resulta 

essencial treballar-ho durant la jornada escolar. 

En segon lloc, seguint amb aquesta idea, s‟ha fet un anàlisi del currículum oficial 

d‟Educació Primària on s‟ha pogut observar que queda relegat a un segon pla i la seva 

importància dins l‟àmbit educatiu no és plasma de forma adequada.  

Aquest s‟hauria de treballar de forma transversal durant el dia a dia de l‟alumnat. Cal 

tenir en compte que els alumnes amb una visió pròpia de caire negatiu són incapaços 

d‟avançar en el seu procés d‟aprenentatge, ja que es deixen endur per les pors i 

inseguretats. Per tant, pretendre fer alguna dinàmica de tan en tan no és suficient per a 

resoldre aquest problema. La forma més adequada és introduir el contingut dins les 

diferents àrees o assignatures que regeixen la jornada escolar com: matemàtiques, 

llengües, ciències socials i naturals, educació física, etc. D‟aquesta manera afavorirem 

l‟autoconeixement, l‟autoestima i el vincle afectiu del grup classe mentre treballem 

altres continguts com, per exemple, l‟expressió oral o els textos escrits. Hem de pensar 

que tot va lligar i si pretenem que els alumnes aconsegueixin un aprenentatge integral, 

ho hem plantejar de forma transversal.  

Per aquest motiu, en tercer lloc s‟ha realitzat una proposta didàctica per a treballar 

l‟autoestima dins l‟àrea de llengua catalana destinada al segon cicle de Primària. En 

aquesta s‟ha introduït diversitat de metodologies i estratègies diferents per aconseguir 

els objectius proposats i treballar continguts d‟ambdues àrees.  

Tenint en compte les avaluacions realitzades pels experts, la proposta plantejada és 

adequada per afavorir la motivació dels infants dins el grup classe, a més de complir els 

objectius plantejades i treballar els continguts proposats pel currículum.  
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7. Annexos 

Annex 1. Racó “Filosofam”. 

Si jo fos mestre/a... 

Els meus objectius a l’escola aquest curs són... 

Una persona diferent... 

El que més em preocupa... 

Tots som iguals... 

Quan tenc un problema... 

Si jo fos un animal... 

Una persona normal... 

Si pogués viatjar a qualsevol lloc del món... 

Una cosa que no m’agrada de jo... 

Dues coses que m’agraden de jo... 

Si jo fos una emoció... 

Si jo fos una assignatura... 

Si jo fos un superheroi 
8.  

Annex 2. Racó “Com som?” 

ASPECTE FÍSIC 

EDAT 

Petit, adolescent, gran, jove, 

madur o vell. 

ESTATURA 

Alta, baixa o mitjana. 

COS 

Fort, feble, atlètic, gros, 

petit, blanc, musculós, 

corpulent, gras, prim,... 

CABELLS 

Abundants, arrissats, 

castanys, rossos, curts, llargs, 

llisos, ondulats, pèl-roig,... 

CARA 

Rodona, morena, pàl·lida, 

pigada, prima, rosada, 

llarga, galtuda, dolça,... 

ULLS 

Allargats, blaus, marrons, 

cansats, clars, grossos, 

petits, oberts, profunds,... 

NAS 

Pronunciat, recte, punxegut, 

afilat, llarg, arrodonit, 

aixafat, fi, tort,... 

BOCA 

Grossa, petita, allargada, 

fina, rodona, ferma, 

alegre,... 

ESPATLLES 

Amples, caigudes, 

estretes, fortes, 

musculoses, fines,... 
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CARÀCTER / ASPECTE PSICOLÒGIC 

Agradable – Agressiu – Alegre – Amable – Avorrit - Atent 

Bo – Callat – Content – Cregut – Caparrut – Calmat – Confiat 

Decidit - Divertit – Dolç – Dolent – Elegant – Endreçat  

Feliç – Gandul – Generós - Intel·ligent – Interessant - Ingenu 

Irònic - Mogut – Nerviós – Orgullós – Observador - Senzill – Seriós 

Simpàtic – Sincer - Tímid – Tranquil – Valent – Viu - Xerraire 

 

 

DESCRIPCIÓ D’UNA PERSONA 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Introducció: Nom, 

edat, anys, gènere, 

… 

Aspecte físic:  

com som per fora, 

cos, cara, cabells, 

forma de vestir,... 

Caràcter:  com 

som per dedins? 

(tranquil, nerviós,...) 

Aficions, gustos: 

que m‟agrada fer? 
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Annex 3. Racó “Menú de les emocions”. 

 

 

 

 

Annex 4. Racó Role-playing. 
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Un alumne sempre és el darrer en ser elegit a l‟hora de fer grups. 

Un grup d‟alumnes discriminen a una nena per ser d‟origen magrebí. 

Tres alumnes se‟n riuen d‟un nen perquè és corpulent i grasset. 

Un nen es sent malament i trist perquè un company sempre se‟n riu d‟ell. 

Dos alumnes competeixen per veure qui té la millor nota. 

Un alumne es sent malament perquè ha insultat a un amic seu. 

Un alumne es sent malament perquè està suspenent una assignatura. 

Un nen de la classe es sent trist a casa i no sap que fer.  

Un alumne no es sent còmode amb el seu aspecte físic. 

 

Annex 5. Rúbrica racons. 

 

Participació i 

interès 
 

Participa en totes les 

activitats i mostra 

interès. 

Participa encara que 

podria mostrar més 

interès. 

No participa i/o 

mostra interès en 

tots les activitats. 

 

Aportacions i 

reflexions 

Reflexió crítica i 

aportacions 

adequades als 

diferents àmbits. 

Carència de reflexió 

crítica i/o 

aportacions en algun 

àmbit.  

No realitza cap 

reflexió crítica i/o 

aportacions 

adequades.  

 

Descripció 

Respecte 

l‟estructura i 

introdueix tots els 

elements necessaris. 

Respecte 

l‟estructura però en 

general és una mica 

pobre. 

No respecte 

l‟estructura ni 

introdueix tots els 

elements. 

 

Emocions i 

situacions 

conflictives. 

Identifica les 

diferents emocions i 

situacions, i proposa 

mesures de 

resolució. 

Identifica la majoria 

d‟emocions i 

situacions i proposa 

algunes mesures de 

resolució. 

No identifica cap 

emoció/situació i/o 

proposa cap mesura 

de resolució.  

 

Treball en equip 

Sap treballar en 

equip, respectant la 

resta de companys. 

Ha tingut algun 

problema però s‟ha 

solucionat. 

Li ha estat 

impossible treballar 

en equip.  
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Annex 6. Rúbrica d’observació i d’autoavaluació.  

 

Participació i 

interès 
 

Participa i mostra 

interès. 

Participa encara que 

podria mostrar més 

interès. 

No participa i/o 

mostra interès. 

 

Aportacions i 

reflexions 

Reflexió crítica i 

aportacions 

adequades. 

Carència de reflexió 

crítica i/o 

aportacions. 

No realitza cap 

reflexió crítica i/o 

aportacions 

adequades.  

 

Carta 

Respecte 

l‟estructura i 

introdueix tots els 

elements necessaris. 

Respecte 

l‟estructura però en 

general és una mica 

pobre. 

No respecte 

l‟estructura ni 

introdueix tots els 

elements. 

 

Treball en equip 

Sap treballar en 

equip, respectant la 

resta de companys. 

Ha tingut algun 

problema però s‟ha 

solucionat. 

Li ha estat 

impossible treballar 

en equip.  

 

 SÍ A VEGADES NO 

He participat en totes les activitats 

donant la meva opinió i realitzant la 

tasca? 

   

He sabut treballar amb el meu grup, 

deixant que tothom participes i sense 

tenir cap conflicte? 

   

He entès totes les activitats i si no ho 

entenia he demanat ajuda als companys 

i a la mestra? 

   

He sabut cercar informació tant a 

Internet com a llibres i enciclopèdies 

per resoldre les tasques? 

   

M‟he sentit bé realitzant totes les 

activitats? M‟han agradat.  

   

Ara que ho he treballat i recordat, 

sabria escriure una carta i una 

descripció? 
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Annex 7. Material realitzat. 
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