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La situació de pandèmia viscuda els darrers mesos ha suposat per 
als nens i les nenes una excepcionalitat que ha afectat visiblement la 
quotidianitat de les seves vides. En alguns casos, el tancament de centres, 
de confinament i la inseguretat emocional que ha provocat tota aquesta 
situació han tingut un impacte importantíssim en la vida dels infants. Les 
seves rutines, la seva llibertat, la seva socialització, etcètera, s’han vist 
afectades, i en alguns casos, la seva vulnerabilitat ha estat especialment 
preocupant.

Som al bell mig d’una situació històricament insòlita, per això la tornada 
a l’escola aquest curs és d’una rellevància cabdal: d’una banda, caldrà 
treballar per recuperar una certa normalitat als centres, tot incorporant 
les mesures d’higiene necessàries, per tal d’oferir als infants entorns 
educatius de seguretat que —alguns d’ells— fa mesos que no tenen; 
de l’altra, caldrà fer una tasca extraordinària en l’àmbit relacional i 
emocional. Molt probablement, són dimensions sobre les quals ja es fa 
un treball i un acompanyament dins dels centres educatius, tot i que es 
fa necessària una contextualització específica en aquesta situació de 
crisi sanitària provocada per la covid-19. Podem intuir que algunes de les 
vivències d’infants durant el confinament (i el període vacacional) no han 
estat fàcils ni adequades a les seves necessitats. I com a conseqüència 
de la crisi sanitària, la crisi econòmica que ha impactat sobre moltes 
famílies continua posant en perill el benestar de molts infants. Si més no, 
caldrà seguir treballant per enfortir la dimensió relacional i emocional 
dels infants, en un curs que comença de manera enrarida i possiblement 
variable al llarg de l’any.

Els centres escolars poden esdevenir un espai de seguretat, on aprendre 
a conviure i aprendre a ser, on aprendre a transitar per dificultats pròpies 
de cada etapa, i anar adquirint les estratègies i els recursos necessaris 
per continuar endavant. I per extensió, els i les mestres tenim la capacitat 
de transformar les vivències d’aquest temps insòlit en experiències 
significatives, en aprenentatges que edifiquin el que cada infant ha viscut, 
tot transformant-ho en noves estratègies personals que l’ajudin a viure 
i relacionar-se millor. En altres paraules molt conegudes per la nostra 
comunitat: en aprenentatges per a la vida.

Aquest és el repte (no és nou, però sí d’una importància emergent 
actualment) que se’ns presenta a les persones educadores aquest 
setembre: convertir les escoles en entorns humans, on poder elaborar i 
gestionar conjuntament totes les vivències d’aquesta situació excepcional, 
i generar aprenentatges que permetin als infants transitar per la situació 
actual amb més benestar.

Els centres 
escolars poden 
esdevenir un espai 
de seguretat, 
on aprendre a
conviure i aprendre 
a ser”
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Per tal que això sigui possible, cal donar veu i espai a les seves vivències. 
Cal saber com han viscut aquesta crisi sanitària, i ajudar-los a expressar 
i elaborar el que sigui necessari, dins del que sigui assumible en l’àmbit 
escolar. L’escola no és un lloc on sempre es pugui donar resposta 
terapèutica a tot allò que els infants tenen pendent, però sí que és un 
espai on aprendre a conviure amb d’altres, on enfortir habilitats socials i 
on desenvolupar les competències socials i emocionals que serviran per a 
d’altres contextos i d’altres relacions.

Cal fer saber als infants —i recordar-los-ho— que són ciutadans i 
ciutadanes de present, amb dret a ser visibles, escoltats i escoltades i 
tinguts i tingudes en compte tal com recull la Convenció sobre el Drets 
dels Infants de les Nacions Unides del novembre del 1989, la concreció 
de la qual s’encarna i es precisa en cada comunitat, en cada ciutat, en 
cada escola. Amb aquest propòsit naixia Estimat Diari, i aquest projecte 
d’acompanyament emocional i educatiu dins de l’àmbit escolar vol ser 
una continuïtat per posar de manifest la veu dels infants en la construcció 
col·lectiva de la nostra societat.

La carpeta d’aprenentatge és un instrument que té com a objectiu la 
selecció de mostres de treballs, evidències o assoliment de fites personals 
que —documentats d’una manera determinada— vol potenciar la reflexió 
sobre cada treball, i la integració d’emocions i aprenentatges viscuts 
durant el confinament i les vacances.

El propòsit del treball que es presenta aquí és construir un recull que 
esdevingui la documentació personal d’un temps insòlit com el que ens 
ha tocat viure. És un record per a tota la vida, un llibre, llibreta o arxivador 
(carpeta, d’ara endavant) on cada infant plasmarà les memòries i alguns 
treballs sobre les vivències individuals i col·lectives durant aquesta 
pandèmia, elaborades a la tornada a l’escola. Cada infant anirà construint 
la seva carpeta de manera progressiva, i hi anirà documentant els fruits de 
cada activitat proposada en aquest dossier.

El propòsit (...) és 
construir un recull 
que esdevingui 
la documentació 
personal d’un 
temps insòlit com 
el que ens ha tocat 
viure.”
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A mida que es vagin fent les diferents activitats proposades al dossier per al professorat, els infants aniran recollint 
mostres creatives i artístiques, reflexions i altres elaboracions a la seva carpeta d’aprenentatge, que serà el 
document que conservaran com a record de les vivències d’aquest temps.

Aquest és un projecte vinculat al web Estimat Diari, que es va generar arran de la situació de confinament per 
tal que els infants de la ciutat poguessin compartir la seva veu durant aquell temps. La web s’ha anat ampliant 
amb les diverses aportacions dels infants de Barcelona, i en breu es podran veure aquests treballs a l’exposició 
itinerant amb el mateix nom(*). L’exposició, que recorrerà la ciutat de Barcelona durant els propers mesos, tindrà 
una incursió a la Biennal de Pensament(**) que se celebrarà l’octubre del 2020.

Amb l’objectiu d’afavorir un contínuum en la visibilitat dels infants de la ciutat durant aquest període, recomanem 
fermament visitar l’exposició en algun moment en què es trobi a prop del centre, i fomentar la reflexió individual 
i col·lectiva sobre la veu dels infants a la societat. Els fruits d’aquesta reflexió es poden recollir a la carpeta de 
l’alumnat.

(*) Exposició itinerant d’Estimat Diari:
Es tracta d’una exposició itinerant que recorrerà els diferents districtes de la ciutat, que convidarà els veïns i veïnes dels diferents barris de 
Barcelona a gaudir de l’experiència i a participar-hi. L’exposició consisteix en la creació d’un espai obert, que desplega les seves parets en 
forma de panells tot creant un petit recorregut per l’espai i pel temps, un recorregut inacabat: al final de la visita, els infants són convidats a 
deixar-hi un pensament, una proposta, un desig... Una petjada en la memòria col·lectiva de la nostra ciutat, i dels nens i nenes que la formen.
L’exposició vol mostrar, a través de les mirades dels infants, allò que han sentit, viscut i après durant la pandèmia. És un relat col·lectiu, viu i 
íntim que ens interpel·la com a ciutadans i ciutadanes, i que ens convida a habitar les vivències dels infants durant el confinament, a través 
de les seves veus i les seves mirades. Vol ser, també, una oportunitat per continuar construint un relat col·lectiu des dels propis infants.

Web Estimat Diari: https://estimatdiari.barcelona/

(**)Biennal de Pensament
Entre el 13 i el 18 d’octubre de 2020 se celebrarà una nova edició de Ciutat Oberta: Biennal de Pensament, una trobada impulsada per 
l’Ajuntament de Barcelona mitjançant l’Institut de Cultura. La trobada té com a objectiu analitzar les transformacions d’aquest canvi d’època, 
posar en comú projectes d’innovació, analitzar la diversitat i, en definitiva, pensar sobre els grans reptes de la societat contemporània, amb 
especial interès en les aportacions que es poden fer en aquest debat des de l’àmbit urbà. Aquesta edició inclourà l’exposició “Estimat diari”, 
que donarà veu a les vivències dels infants durant la pandèmia.

Web Biennal de Pensament: https://www.biennalciutatoberta.barcelona/

CARPETA DE L’ALUMNAT

Un “llibre en blanc” per a l’infant, on recollir mostres 
i reflexions sobre les diverses activitats proposades. 
Aquest llibre pot ser una llibreta, preferiblement 
amb fulls en blanc, sense línies ni quadres. També 
es pot anar documentant en qualsevol arxivador 
escolar, tot i que de cara a la conservació d’aquesta 
carpeta seria preferible un format més petit. Cada 
docent ha de proporcionar aquest llibre o llibreta a 
cada infant del seu grup de referència, d’ús exclusiu 
per a aquest treball.

El format d’aquesta proposta és el següent:

DOSSIER DEL PROFESSORAT

Un dossier per a la persona adulta, amb un recull 
d’activitats d’acompanyament emocional amb les 
respectives orientacions metodològiques, que serà 
accessible de manera virtual (en format PDF).
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Totes les activitats proposades en aquest dossier poden posar-se en 
marxa a l’aula durant els primers dies d’acollida a l’escola; de fet, aquesta 
proposta pot esdevenir un bon complement per al Pla d’acollida del centre. 
Això no obstant, l’adaptabilitat d’algunes propostes permet que puguin 
ser utilitzades durant tot el curs, per tal d’anar enfortint les competències 
socioemocionals, en aquest any on aquest àmbit hauria de tenir una 
prioritat fonamental.

Les activitats s’alimenten de les diferents experiències, vivències i formes 
de comunicar-les i expressar-les. En aquest sentit, totes elles es nodreixen 
de la diversitat com a generadora de relacions: la diversitat de vivències, 
d’arquitectures emocionals i relacionals dels infants, diversitat de les 
cultures i els valors familiars, la diversitat quant a les seves habilitats i 
competències, etcètera. En aquest sentit, les activitats són una proposta on 
cada infant pot trobar tant la seva pròpia forma d’expressió i comunicació, 
com la seva pròpia forma de construir aprenentatge.

 
 

Com hem comentat amb anterioritat, ens toca acompanyar un temps 
insòlit. Ho és no només en les vides dels infants amb què treballem, o en la 
nostra pròpia, sinó en la història de la humanitat: de cop, tot el planeta ha 
hagut d’assajar formes de vida diferents de les habituals tenint en compte 
la situació d’emergència sanitària. Les dimensions d’aquesta pandèmia, 
d’àmbit mundial, i amb diferents afectacions en la vida de cadascun de 
nosaltres, ens plantegen un repte d’acompanyament educatiu d’una gran 
magnitud.

En aquest sentit, les activitats que es presenten en aquest dossier 
precisen d’un component fonamental: la sensibilitat i la disponibilitat 
de la persona educadora, especialment en aquest curs. Són activitats 
que es poden desplegar des de la tècnica, però que permeten anar molt 
més enllà en l’exploració del món afectiu dels infants i la seva elaboració 
emocional de totes les vivències d’aquest temps, sobretot si la persona 
que les acompanya pot crear un context de seguretat i confiança per 
poder compartir el que els infants necessitin compartir. I sobretot, cal 
tenir present l’excepcionalitat i la magnitud del moment que hem viscut a 
escala mundial, i per aquest motiu cal oferir un temps d’acompanyament 

Les dimensions 
d’aquesta 
pandèmia, (...) ens 
plantegen un repte 
d’acompanyament 
educatiu d’una gran 
magnitud.”
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que també sigui excepcional, quant a temps, espai i disponibilitat de la 
persona adulta.

No són activitats emmarcades en cap didàctica específica; per això, el tipus 
d’avaluació que es planteja està més enfocat a la reflexió i a la integració 
de vivències, que no pas a observar si s’ha adquirit una competència o 
habilitat concreta. Per aquest motiu no aconsellem que es qualifiquin 
cap de les activitats proposades, sinó que plantegem una avaluació que 
convidi a reflexionar, a compartir i a debatre, més que a observar el grau 
d’assoliment de les tasques o dels objectius de cada activitat.

Tot i que l’ordre de les activitats proposades respon a una seqüència que 
pot contribuir a generar un clima de confiança progressiva, cada adult 
referent pot optar per adaptar l’ordre segons els seus criteris quant a la 
gestió del grup, de la mateixa manera que pot optar per desplegar unes 
activitats o unes altres segons les necessitats del grup, o de la motivació 
de l’adult. En aquest sentit, cada docent pot triar quines activitats prefereix 
portar a l’aula, i en quin moment.

L’exposició itinerant i la Biennal de Pensament són ocasions magnífiques 
per vincular els infants a la comunitat, i donar continuïtat i amplitud al 
treball d’aula. La visita a l’exposició itinerant pot esdevenir un material amb 
un gran valor històric i comunitari que pot documentar-se a la carpeta de 
l’alumnat.

En la mesura del que resulti possible, i malgrat la gran alteració de l’inici 
d’aquest curs escolar, us encoratgem a dur a terme algunes d’aquestes 
activitats dins del claustre o cicle, i a generar una experiència que us 
ajudarà després a l’aula a l’hora d’acompanyar cada proposta. Si les 
persones adultes experimenten prèviament algunes d’aquestes activitats, 
podran trobar la seva pròpia manera de portar-les a l’aula, trobaran més 
fàcilment la manera de proposar-les, podran plantejar variacions que 
trobin més escaients, o acabar d’ajustar el temps per a cada activitat amb 
un coneixement molt més real de cadascuna d’elles. El fet de plantejar que 
les persones docents experimentin aquestes activitats abans de dur-les 
a l’aula no vol ser cap inconvenient per als i les mestres, especialment en 
aquest curs que comença d’una manera tan incerta i tan accelerada en 
termes organitzatius; ben al contrari, l’objectiu és crear també espais de 
trobada, retrobada i vinculació entre el professorat, i conèixer de primera 
mà el funcionament de les activitats, fruit del qual s’enriquirà després 
l’acompanyament a l’aula.

En línies generals, la carpeta vol ser un temps i un espai per elaborar les 
vivències i per fer de l’escola un entorn acollidor després del confinament. 

El tipus d’avaluació 
que es planteja 
està més enfocat a 
la reflexió i 
a la integració 
de vivències”



ESTIMADA ESCOLA, ESTIMAT INFANT - 9

Aquests propòsits es concreten en els objectius següents:

OBJECTIUS

- Promoure aprenentatges que generin resiliència, provenció(*), 
apoderament.

- Recollir veus diverses dels infants promovent la seva participació 
activa.

- Promoure actituds actives en la transformació positiva d’allò que ens 
genera tensions.

- Acompanyar en l’elaboració emocional de les vivències en temps de 
confinament, vacances i tornada a l’escola.

(*) Conjunt de dinàmiques i tècniques per tal de proveir les persones i els grups de les aptituds necessàries per afrontar un conflicte. 
La provenció es diferencia de la prevenció de conflictes en el fet que el seu objectiu no és evitar el conflicte sinó aprendre com 
afrontar-lo.

Vegeu https://escolapau.uab.cat/img/docencia/recurso001.pdf
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PER AL PROFESSORAT  

Si vols portar a l’aula alguna de les activitats d’acompanyament emocional, fes un cop d’ull a aquesta infografia 
abans de començar.

QUÈ CAL TENIR PRESENT? COM? EXPRESSIONS QUE PODEN ORIENTAR

L’has provat amb els teus 
companys i companyes?

Al cicle, al claustre o en algun altre grup. 
Aprendràs molt sobre tot el que pot oferir 
cadascuna d’elles.

Comprova si 
estàs disponible

Planteja’t si realment podràs acompanyar 
tots els temes que poden sorgir (malaltia, 
por, mort, tristor, etcètera). Revisa si tens una 
actitud oberta i serena per poder parlar de 
qualsevol tema.

Reserva temps per 
a cada activitat

Organitza la sessió de manera que pugui 
allargar-se si fos necessari, sense presses.

Mostra més atenció en el 
contingut que en els errors 

No corregeixis faltes ni posis gaire atenció 
en els errors que poden delimitar la seva 
expressió. Mira l’impuls expressiu més que la 
manera en què s’expressa. Recorda que no és 
necessari qualificar les activitats. 

Aquest dibuix mostra molta intensitat; 
el que has escrit m’ha impactat; 
crec que aquesta imatge recull bé 
el que vols dir; les teves paraules 
semblen molt honestes...

Valora i agraeix el fet que 
comparteixin vivències, 
i respecta qui no vulgui 
fer-ho

Generar un escenari segur i de confiança 
necessita el seu temps. Mira de respectar 
els diferents ritmes i necessitats, i valora 
de la mateixa manera qui comparteix 
i qui escolta.

Gràcies per compartir-ho; em sembla 
valent que vulguis parlar d’això; 
t’agraeixo la confiança que ens 
mostres; gràcies al grup pel vostre 
respecte i escolta.

Reconeix i accepta totes 
les emocions que sorgeixin

Valida tot allò que expressin sobre les seves 
emocions. Això no vol dir que validem sempre 
les seves accions (tot es pot sentir, però 
no tot es pot fer).

Devies tenir molta por; em sembla 
normal que et sentis trist, jo també 
m’he sentit així algun cop; això que 
expliques és dur; entenc com et sents; 
potser vas sentir molta ràbia? Et vas 
enfadar molt, imagino...; algú més s’ha 
sentit d’una manera semblant?

Acompanya, 
no solucionis

Deixa que expressin el que necessitin, 
en ocasions no serà el mateix que el que tu 
creus que necessiten. Deixa’t sorprendre, dona 
temps suficient perquè cadascú trobi la seva 
manera de fer-ho.

Devia ser difícil per a tu, si és difícil 
parlar-ne pots dibuixar-ho; 
si necessites parlar-ne t’escoltarem; 
què t’agradaria rebre de mi i 
del teu grup?

Ajuda’ls a ampliar 
el coneixement 
del seu món emocional

Permet que estiguin en contacte amb el 
que senten i que puguin expressar-ho, 
ofereix paraules o expressions que potser 
desconeixen, fes-los adonar de les seves 
reaccions corporals i conductuals, deixa’ls 
transitar les emocions més difícils tot oferint 
l’escalfor del grup i la teva.

Potser era impotència (etc.) això que 
senties? De vegades et desborda 
aquesta emoció? I llavors què fas? 
A quina part del teu cos senties això?
Com t’agradaria reaccionar quan sents 
això tan intens?

Permet l’expressió artística 
sense exigències estètiques

Deixa que cada infant elabori la seva pròpia 
creació de cada activitat, ofereix llibertat per a 
construir la pròpia carpeta. No cal que tothom 
acabi una activitat de la mateixa manera.

Com t’agradaria recollir això que 
hem fet en el teu llibre? Quin record 
t’agradaria tenir d’això que acabem 
de fer?



ESTIMADA ESCOLA, ESTIMAT INFANT - 11

PER ALS INFANTS  

Com funciona la carpeta d’aprenentatge?
Durant un temps, treballaràs a l’escola sobre tot el que hem viscut durant aquesta pandèmia. Com ja deus saber, 
aquesta crisi ha tingut un abast mundial, i ha afectat la vida de la majoria de persones del planeta.

Aquesta carpeta d’aprenentatge et permetrà compartir les diferents vivències del temps de confinament, 
vacances i tornada a l’escola, i recollir allò que per a tu ha estat i és més important. El teu mestre o mestra 
et proposarà diverses activitats per fer junts a l’aula, amb els teus companys i companyes. Participaràs de 
manera conjunta a les activitats, i després cadascú recollirà a la seva carpeta una mostra del treball compartit 
(fotografies, reflexions, etcètera).

La carpeta és un recull de vivències teves, dels teus companys i companyes, de les famílies i altres persones 
importants al lloc on vius. És un document que podràs conservar durant molt de temps i que et permetrà tenir un 
record d’aquest temps excepcional.

CLAUS BREUS

- Confia en el teu grup i la persona adulta que us acompanya

- Explica el que necessitis explicar

- Crea el que vulguis conservar a la carpeta: dibuixa, escriu, pinta, retalla

- Construeix el teu propi record



ESTIMADA ESCOLA, ESTIMAT INFANT - 12

Totes les activitats estan adreçades a cicle mitjà i a cicle superior. En algun cas, s’ha fet alguna puntualització 
per ajustar millor les possibilitats de l’activitat a les edats dels infants. En tots els casos, la persona adulta de 
referència pot acabar d’adaptar cada proposta a les necessitats concretes del grup.

ÍNDEX D’ACTIVITATS

ACTIVITAT TÍTOL DESCRIPCIÓ BREU PARAULES CLAU

Activitat 0 El meu llibre Presentació de la carpeta i decoració de les tapes Introducció, dimensió 
de la pandèmia

Activitat 1 T’he trobat a faltar Autoretrat i qualitats personals Identitat, autoconcepte, 
vincle

Activitat 2 Què et vull explicar? Compartir algunes de les vivències del 
confinament, a partir d’un dibuix de la casa pròpia

Expressió emocional. 
Compartició de vivències

Activitat 3 Un monument 
al que som

Escultura temporal amb objectes que simbolitzin 
els valors de cada família

Diversitat familiar, 
cultural, religiosa. Valors

Activitat 4 Medalles insígnia Elaboració de medalles insígnia que simbolitzen 
el compromís amb les normes del grup

Cohesió de grup, 
normes de grup

Activitat 5 I al barri, 
com ens cuidem?

Presa de consciència de com els espais 
comunitaris de l’entorn responen a les necessitats 
infantils. 
Copsar amb fotografies o dibuixos els canvis 
a l’escola

Participació, ciutadania, 
pensament crític

Activitat 6 I els infants, 
com ens hem sentit?

A partir de l’observació de dibuixos del web 
Estimat Diari, reflexió sobre les emocions dels 
infants durant el confinament

Consciència emocional

Activitat 7 Sempre et recordaré Retrat d’alguna persona especial durant 
el confinament. Agraïment

Vincles familiars i/o 
afectius

Activitat 8 Comunicar-se 
amb pantalles

Debat sobre la importància de la comunicació 
amb pantalles. Dibuix d’un mòbil i escriptura de 
missatges d’agraïment a col·lectius o persones 
per les quals ens hem sentit cuidats i cuidades 
durant el confinament

Expressar agraïment, 
debat sobre 
la comunicació i les 
tecnologies

Activitat 9 L’elefant 
asimptomàtic

Escriptura de textos fantàstics a partir de 
l’associació de dues paraules de camps semàntics 
aparentment incompatibles

Expressió escrita, lèxic 
associat a la pandèmia

Activitat 10 Què vull recordar, 
de tot plegat?

Carta a la persona que seré, on li recordo quins són 
els meus somnis i les meves aspiracions

Aspiracions, orientació, 
somnis de futur, 
desitjos dels infants 
per a la vida adulta



ESTIMADA ESCOLA, ESTIMAT INFANT - 13

Aquesta primera activitat introductòria consisteix a 
presentar la carpeta d’aprenentatge als infants. 
És important fer explícita la dimensió global de la crisi, 
així com les afectacions concretes que ha tingut sobre 
la vida de cadascú de nosaltres.
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TEMA

La dimensió de la pandèmia

OBJECTIUS

- Presentar i contextualitzar el treball de la carpeta 
d’aprenentatge .

- Compartir i reflexionar conjuntament sobre les 
notícies que hem sentit durant aquests mesos.

- Fer visibles les distintes vivències dels infants arreu 
del món durant la pandèmia.

DESCRIPCIÓ   
Presentar el treball sobre la carpeta d’aprenentatge. 

Compartir reflexions sobre les informacions al voltant 
de la pandèmia, sobre com l’han viscut els infants 
arreu, i personalitzar la llibreta de cada infant, tot 
folrant-la o decorant-la.

TEMPS ORIENTATIU  
1-2 sessions

RECURSOS MATERIALS  
- Diaris
- Colors de diferents tipus
- Papers variats
- Cola
- Tisores

ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT

Durant la reflexió compartida, l’alumnat pot seure a 
terra en rotllana. Durant la preparació individual del 
llibre, l’alumnat pot treballar de manera individual, en 
petits grups o en gran grup.

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES  
Cal presentar tot el treball de la carpeta amb una 
línia de continuïtat que treballarà sobre diferents 
àmbits, i que, sobretot, proposarà un treball 
emocional i relacional, que servirà per saber com ens 
hem sentit, què ens ha preocupat, com pensàvem 

que seria la tornada a l’escola, com han estat 
les nostres famílies durant el confinament i les 
vacances, etcètera. 

També es pot proposar parlar sobre la dimensió 
global de la pandèmia, i com l’han viscut els infants 
en altres llocs del món (com s’han fet visibles, quina 
veu han tingut, què ha passat en altres països i en 
altres escoles, com s’han respectat —o no— els seus 
drets...) Per a això, proposem un treball de reflexió 
(visualització de notícies, fotografies, etcètera) 
en grup, i després cadascú elaborarà un treball 
individual per a la seva carpeta.

QUÈ ES POT DOCUMENTAR A LA CARPETA 

- La decoració de les tapes. 
- Titulars que il·lustrin la dimensió de la pandèmia. 
- Un escrit informatiu de l’alumnat que reculli els fets 

des del març fins ara. 
- Un escrit reflexiu sobre els drets dels infants en 

altres països del món, i sobre com s’han viscut 
aquests drets a casa nostra.

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

Per a alumnat de CS, es pot fer un treball de lectura 
crítica amb alguns diaris o informacions.

ALGUNS EXEMPLES
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Un cop tinguem la carpeta personalitzada, començarem per 
una activitat que proposa investigar l’autoconcepte de cada 
infant, i explorar també els vincles que hi ha dins del grup 
de referència.

Aquesta és una activitat que facilita molt un escenari de 
vinculació, per això és important dedicar-hi el temps que sigui 
necessari. És possible que algun infant es mostri desvinculat 
del grup, o que sorgeixin emocions intenses o desplaents. 
En aquest cas, la invitació és sempre a parlar-ne junts, 
i a plantejar formes concretes de relacionar-nos que ens 
orientin al benestar individual i col·lectiu.
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ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT

Per a la primera part, es pot elaborar l’autoretrat de 
manera individual o en petits grups, i per a la segona 
part caldrà treballar en un espai individual.

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES  
Aquesta activitat consta de dues parts: 

A  Cada infant elabora el seu autoretrat, pintat 
sobre una fotografia impresa en blanc i negre, on 
hi afegeix qualitats pròpies (poden ser qualitats 
que es reconegui ell/a mateix/a, o facultats que els 
altres reconeguin en ell/a). Poden ser dues o tres 
qualitats que preferiblement no tinguin a veure 
amb el físic, ni amb la roba que porten, ni amb els 
objectes personals que tenen. Es tracta de parlar de 
qualitats personals. Per exemple: soc vergonyós/osa, 
soc espavilat/ada, sé escoltar molt bé, em sento molt 
responsable, soc bon/a amic/iga, etcètera. 

B  Els infants se situen de manera individual en 
taules separades, amb el seu autoretrat a sobre de 
la taula. És important que aquesta segona part es 
desenvolupi sense xerrar gaire. Amb una música 
tranquil·la de fons, cada infant s’aixecarà de la seva 
taula i visitarà la taula d’un altre infant, i escriurà un 
missatge a l’autoretrat, que respongui a la pregunta 
“què he trobat a faltar de tu?”. Si hi ha infants nous 
al grup, es pot modificar aquesta pregunta per una 
altra, com ara “tinc la intuïció que una fortalesa teva 
és...” . Els infants només poden visitar una taula que 
no tingui cap altra visita; si hi ha algú escrivint a la 
taula d’un infant, no es pot fer cua, s’ha de tornar a la 
taula pròpia i esperar, o anar a fer alguna altra visita. 
Cal observar si algun infant no rep gaires o cap visita, i 
animar el grup a posar-hi atenció (“si hi ha un company 
o companya que no hagi rebut missatges, potser puc 
ser jo, de manera generosa, qui li’n regali un”).  
També val molt la pena que el mestre o la mestra 
també participin en aquesta segona part amb el 
seu autoretrat, i deixar missatges a cadascun dels 
infants. Si la persona adulta és nova i no coneix el 
grup, es pot modificar la pregunta com en el cas 
anterior. Un cop acabada aquesta segona part, 
es dedica un temps a la lectura individual dels 
missatges; després, es pot fer un gran cercle i 
comentar quin impacte han tingut els diversos 
missatges rebuts, i agrair aquells que hagin estat 
més significatius. També es pot demanar als infants 
“t’hauria agradat rebre algun missatge que no has 
rebut?”, i animar-los a poder expressar-ho dins del 
grup, sempre a expressar-ho de manera directa 

RECURSOS MATERIALS  
- Una fotografia de cada infant,   

impresa en blanc i negre
- Pintures
- Colors
- Bolígrafs
- Retalls de revistes
- Cola
- Tisores

TEMA

Identitat, autoconcepte, vincle

OBJECTIUS

- Convidar a expressar la pròpia identitat de manera 
artística.

- Oferir un escenari de vinculació i cohesió de grup. 
- Explorar els vincles existents dins del grup. 
- Permetre i afavorir nous vincles.

DESCRIPCIÓ   
Primera part  Autoretrat elaborat sobre una fotografia 

en blanc i negre. Cada infant escriu algunes frases 
que l’identifiquin. 

Segona part  Els companys i companyes hi escriuen 
què han trobat a faltar d’aquest company o 
companya durant aquests mesos. 

Tancament  Lectura individual dels missatges, i 
reflexió compartida sobre l’impacte que tenen en una 
persona les paraules cordials i afectuoses.

TEMPS ORIENTATIU  
2-3 sessions



ESTIMADA ESCOLA, ESTIMAT INFANT - 17

(pots mirar a la teva companya i dir-li el que t’hauria 
agradat?”; “potser pots dir-li ara, mirant-lo als ulls, el 
que no li has dit abans, si et ve de gust”). 

Cal tenir en compte el següent: 
- Imprimim la fotografia de cada infant en un full A3, 

sense que la foto ocupi tot l’espai, cal deixar-ne pels 
textos. 

- Pintar o decorar la pròpia fotografia amb la 
tècnica que cada infant triï: retoladors, pintures, 
aquarel·les, retalls, etcètera. 

ALGUNS EXEMPLES

(Del llibre Nens, objectes, monstres i mestres, A. Contino, Ed. Graó)

QUÈ ES POT DOCUMENTAR A LA CARPETA 

Es pot construir l’autoretrat directament a la carpeta, 
o s’hi pot enganxar una fotografia un cop acabat. 

Reflexió sobre l’impacte d’alguns missatges, i sobre el 
grup mateix com a agent de suport emocional.

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

- Parlar i debatre sobre les fortaleses de cadascú, 
sobre l’autoconcepte que té cada infant i sobre com 
l’ha anat construint (què diuen de tu, què creus 
sobre tu mateix/a, etcètera). 

- Plantejar un debat sobre els missatges socials en 
la construcció de la imatge ideal (publicitat, què 
passa si algú no se sent igual que el model social 
d’èxit...).

ACTIVITAT 1

PARAULES EXEMPLE

Paraules exemple que poden ser inspiradores:
he pensat en tu quan jugava a futbol, he trobat a 
faltar la teva alegria, m’he recordat de tu mirant 
una pel·lícula, m’hauria agradat compartir 
amb tu la meva tristesa, quan no podia sortir 
de casa et trobava molt a faltar, em va agradar 
molt fer aquella videotrucada amb tu... / No 
ens coneixem, però sembles una persona molt 
sincera; benvinguda al grup!; m’agradaria que 
m’expliquessis com vas passar la quarantena...
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Aquesta és una activitat que necessita la confiança i la 
seguretat del grup. La proposta és que la persona adulta 
referent vetlli perquè l’activitat 0 i 1 (i altres treballs de 
grup) hagin generat un clima de tranquil·litat que permeti  
compartir les vivències i les experiències durant el temps 
de confinament.



ESTIMADA ESCOLA, ESTIMAT INFANT - 19

TEMA

Allò fàcil i allò difícil del confinament

OBJECTIUS

- Obrir un espai per parlar de les experiències durant 
el confinament. 

- Generar un escenari col·lectiu per enfortir vincles i 
enfortir la cohesió del grup.

DESCRIPCIÓ   
Dibuix d’un espai de la casa pròpia on l’infant se 
senti molt segur. Dos objectes representats en el 
dibuix parlen sobre els sentiments de l’infant durant 
el confinament, d’allò que va ser molt agradable i 
d’allò que va ser difícil o dolorós. És una activitat 
que serveix per poder parlar d’emocions a través 
de la projecció (és un objecte el que parla sobre els 
sentiments de l’infant).

TEMPS ORIENTATIU  
1-2 sessions

RECURSOS MATERIALS  
- Papers per dibuixar
- Llapis
- Colors
Etcètera

ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT

Per dibuixar el lloc especial, l’alumnat treballa   
de manera individual. Després es pot compartir   
en parelles, petit grup o amb tot el grup,   
segons la disponibilitat de l’alumnat.

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES  
Convidem l’alumnat a recordar el temps de confinament 
i en parlem tots plegats una mica. Els comuniquem que 
farem un treball amb tots aquests records. 

Cada infant de manera individual ha de triar un lloc 
de casa seva on se senti molt segur, molt confortable, 

molt protegit, etcètera. Es tracta d’escollir un racó 
especial, un indret on passi el que passi, l’infant hi 
podria anar a refugiar-s’hi. 

Els proposem de dibuixar i pintar aquest racó, amb 
tots els detalls possibles (quadres, estampat de 
cortines o llençols, joguines, prestatgeries, etcètera) 
en un paper. 

Després els demanem que triïn dos detalls del dibuix. 
Un d’ells explicarà allò que li va costar més a l’infant 
(els records més difícils), i l’altre parlarà sobre els 
records més bonics o agradables. L’objecte ha de 
parlar en primera persona, i relatar com veu l’infant 
des de la seva perspectiva. Es pot fer de manera oral 
(en parelles) o per escrit (individual).

Exemples: 
(Soc un quadre. Soc quadrat i ple de colors, tinc un 
marc que em tanca. Veig la Laia asseguda al seu llit. 
Se sent amoïnada, i està una mica trista. Troba a faltar 
els seus amics i amigues, i també l’escola. S’avorreix 
molt a casa, i es baralla molt amb el seu germà). 

Finalment, podem parlar-ne en grup gran, sobre 
algunes de les vivències, i donar suport a l’experiència 
de compartir-les.

QUÈ ES POT DOCUMENTAR A LA CARPETA 

El dibuix del racó especial. 

La reflexió sobre el fet de compartir en grup les 
vivències o experiències més difícils.

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

Es pot reflexionar conjuntament sobre el que podem 
fer com a grup si torna a haver-hi un confinament, 
de quina manera el grup pot millorar algunes 
experiències. Podem tornar a fer el mateix dibuix 
amb algú que ens podria acompanyar en aquest racó 
especial.
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Per introduir aquesta activitat, comencem parlant sobre  
allò que el confinament i la situació de pandèmia ens ha fet 
descobrir, sobre allò que considerem realment important. 
Podem donar continuïtat a l’activitat 2, reflexionant sobre  
el que hem après en els moments de dificultat respecte a les 
relacions. Aquesta activitat necessita la col·laboració   
de les famílies.
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DESCRIPCIÓ   
Es tracta de construir una escultura temporal amb 
objectes significatius per als infants i les seves 
famílies, que descriguin o simbolitzin un valor 
important a cada llar.

TEMPS ORIENTATIU  
2-3 sessions

ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT

En grup gran.

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES  
Reflexionem amb els infants sobre allò que ha estat 
important o essencial al temps de confinament   
i durant el període de vacances. Pensem de manera 
conjunta sobre allò que és necessari a la vida, i 
allò que podria ser superflu, i si el confinament o la 
situació de pandèmia ens ha ajudat a adonar-nos-en. 
Els demanem que portin aquestes preguntes a casa,  
i parlin amb la família sobre allò que consideren  
vital, i que busquin un objecte que simbolitzi 
o representi aquest valor del que és realment 

RECURSOS MATERIALS  
- Objectes que els infants     

(en col·laboració amb les famílies)
- La persona adulta referent porten de casa.

TEMA

Diversitat familiar, cultural, religiosa 

OBJECTIUS

- Fer palesa la diversitat cultural, familiar, religiosa, 
etcètera, dins del grup. 

- Fer visibles els valors que compartim com a 
comunitat.

Activitat inspirada en la novel·la No-Res, de Janne 
Teller (Ed. Comanegra)

essencial per a la família. Per exemple, si en una llar 
l’alimentació és molt important, es pot representar 
amb una cullera de fusta; o si en una altra els vincles 
familiars són el més important, podem portar una 
fotografia, o les estovalles especials que fem servir  
el dia que dinem tots junts.

Cada infant portarà a classe el seu objecte, i n’anirà 
parlant i explicant la importància d’aquest símbol 
davant de tot el grup. Ha de ser un objecte original, 
que realment sigui important per a la família; un cop 
acabada aquesta activitat es tornarà l’objecte a casa. 
Amb tots els objectes, construirem una escultura 
temporal. 

Cal tenir en compte: 
- Si alguna família no pot col·laborar i no porta cap 

objecte, se li pot demanar a l’infant que dibuixi o 
construeixi (plastilina, fang, etcètera) un símbol que 
representi un valor de la seva família. 

- Si resulta còmode, es pot “ritualitzar” l’escultura tot 
acompanyant-la d’espelmes, o flors, com ofrenes  
a allò que cadascú porta de casa seva. 

- No és necessari que siguin objectes bonics,   
sinó símbols fidels d’algun valor familiar.

ALGUNS EXEMPLES
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ACTIVITAT 3

QUÈ ES POT DOCUMENTAR A LA CARPETA 

Fotografies o dibuixos del resultat final. 

Reflexions sobre la vivència individual d’haver 
compartit la diversitat des d’aquest punt de vista  
(en què s’assemblen alguns valors, en què són 
diferents, etcètera).

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

Es pot organitzar una exposició fotogràfica amb totes 
les escultures, acompanyades de petites reflexions i 
reculls escrits dels infants, sobre els símbols de  
la identitat de tot el grup. 

Es poden visitar les escultures dels altres grups,  
i observar semblances entre elles.
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Un cop hem parlat —en l’activitat anterior— sobre qui som, 
què és important per a nosaltres en les relacions i quins són 
els valors que compartim com a comunitat, ho concretem en el 
context aula. Mentre duem a terme aquesta activitat, podem 
anar fent referència als valors que han emergit en l’activitat 
anterior. El grup és un agent de suport emocional necessari, 
especialment en aquests temps de pandèmia. Per això, 
proposem que aquesta activitat pugui dilatar-se durant 
tot el curs.
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DESCRIPCIÓ   
Elaborem unes medalles insígnia que simbolitzen la 
pertinença al grup, l’adhesió als valors col·lectius i el 
respecte per les normes consensuades.

TEMPS ORIENTATIU  
1-2 sessions

RECURSOS MATERIALS  
- Cartolines
- Colors
- Cordill o fil de llana

TEMA

Cohesió de grup, normes de grup 

OBJECTIUS

- Fer visibles les conductes desitjables dins del grup. 
- Fixar les normes de convivència del grup de manera 

col·lectiva. 
- Incentivar la cultura de participació. 
- Potenciar el grup com a agent de suport emocional, 

relacional i normatiu.

ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT

La medalla s’elabora de manera individual. 

El treball posterior sempre és en grup gran. ALGUNS EXEMPLES

(fotografies preses el curs 2019-20, cal adaptar 
l’activitat a les mesures sanitàries del curs 2020-21)ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES  

Primera part  Demanem a l’alumnat que escrigui en 
un cercle retallat de cartolina (la medalla) un valor 
que vulgui trobar en el grup. Per orientar, podem 
preguntar: Què t’agradaria trobar en aquest grup?  
Què necessites per sentir-te cuidat/ada i  
respectat/ada?. 

Recordem la importància de les relacions, 
especialment després d’uns mesos en què no hem 
pogut compartir la convivència com a grup. 

Cada infant escriu la seva paraula a la medalla, amb 

lletres clares, de manera que es pugui llegir sense 
dificultats. 

Segona part  (cal posar atenció a les mesures 
sanitàries actuals) 

Caminem per l’aula, i anem intercanviant les 
medalles amb la resta del grup. Ens anem trobant, 
i ens col·loquem davant d’algú, per parelles, sense 
parlar. Ens mirem als ulls uns segons, i després 
intercanviem la medalla que porta cadascú, de 
manera que totes les medalles recorren tot el grup, 
i podem fer circular tota la informació sobre els 
valors als quals aspirem com a col·lectiu. Finalment, 
cadascú recupera la seva i reflexionem conjuntament 
sobre el que desitgem com a grup.

Tancament  Convidem el grup a atribuir a les 
medalles la importància i el símbol dels valors 
del grup. Cal emfatitzar la importància (gairebé 
ritualística) d’aquest símbol, especialment 
després d’uns mesos en què no hem pogut estar 
junts. Tothom la mereix d’entrada, però algú la 
pot perdre si no respecta les normes de manera 
reiterada (per exemple: algú que insulta més de 
tres vegades, pot perdre la medalla si el grup ho 
decideix; per recuperar-la, haurà de fer alguna acció 
compensatòria i reparadora dins del grup, que no 
és el mateix que un càstig). Decidim el lloc on les 
guardarem totes, i ens les posarem quan hàgim de 
prendre decisions de grup, en assemblees o quan 
algú necessiti el grup per parlar d’algun tema delicat.
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ACTIVITAT 4

QUÈ ES POT DOCUMENTAR A LA CARPETA 

Dibuix de la medalla. 

Reflexió individual sobre els valors del grup i sobre 
els valors de les relacions en general, especialment 
després del context de pandèmia.

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

Es pot aprofundir molt en la redacció de les normes  
i els valors del grup. 

Es poden fer servir les medalles de manera regular, 
en assemblees d’aula per tal d’aprofundir en el 
treball de cohesió de grup, i per fer visible la força  
del col·lectiu.
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Fins ara hem emmarcat el treball dins del context de casa i 
del context de l’escola. En aquesta activitat, obrim el focus 
a l’entorn. Tot tenint en compte el que hem parlat sobre les 
relacions, sobre com respectar-nos i sentir benestar en la 
comunitat, analitzem ara com és això al barri, com ha estat 
durant el confinament, i com podria ser si hi hagués un nou 
confinament.
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DESCRIPCIÓ   
Es tracta d’analitzar espais del barri o l’entorn, veure 
si responen a les necessitats dels infants, i proposar 
millores que poden incrementar el benestar infantil 
en cas que hi hagi un nou confinament.

ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT

En grups petits o grup gran

RECURSOS MATERIALS  
Fotografies del barri

TEMA

Participació, ciutadania, pensament crític 

OBJECTIUS

- Analitzar si l’entorn més proper ofereix respostes 
adequades a les necessitats i les possibilitats dels 
infants. 

- Generar oportunitats on els infants puguin ser 
crítics i constructius amb l’entorn. 

- Fer visibles els canvis en la vida escolar, i prendre 
consciència de la importància d’aquests canvis.

TEMPS ORIENTATIU  
2-3 sessions

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES  
Per a CS  Comencem reflexionant sobre com els 

infants se senten cuidats, acollits i respectats pel 
seu entorn urbanístic. Podem demanar què han 
trobat a faltar durant el confinament al seu barri,  
i quins suggeriments de millora podrien aportar. 

Els podem demanar que observin el camí que fan 
cada dia per anar a l’escola, o els espais on poden 
estar-se, passejar-hi, i parlar sobre si són espais 
segurs i estimulants.

Els convidem a portar fotografies o dibuixos d’indrets 
concrets que podrien ser millorables per algun motiu, 

i a reflexionar conjuntament sobre les possibles 
millores. Si el centre disposa d’un consell de delegats 
i delegades, o existeix al barri un consell d’infants, 
s’hi poden portar aquestes propostes. 

Per a CM  Podem convidar els infants a reflexionar 
sobre com ha canviat l’escola, a observar com era 
abans de la pandèmia i com és ara. 

Els demanem que fotografiïn instants de la vida 
escolar que posin de manifest les diferències 
(manera de col·locar les taules, maneres de 
relacionar-se, jocs al pati, mestres, etcètera). 

Amb les fotografies recollides i triades pels infants 
poden compondre una exposició per a l’escola,  
que també es pot enviar a Estimat Diari per a la 
seva publicació. Aquestes fotografies podrien ser un 
material formidable per a la Biennal de Pensament. 
Aquest treball també es pot realitzar amb dibuixos 
dels infants. 

QUÈ ES POT DOCUMENTAR A LA CARPETA 

Fotografies i reflexions sobre l’entorn urbanístic  
i el benestar dels infants. 

Reflexions sobre els canvis a l’escola, i l’impacte 
d’aquests canvis en la vida escolar.

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

Organitzar una exposició fotogràfica en col·laboració 
amb altres escoles del barri.
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La següent activitat és pròpiament de treball emocional, i 
pretén oferir un espai de conversa al voltant de les emocions, 
que permeti ajudar a identificar-les, expressar-les i observar 
com altres infants les han comunicat amb els seus dibuixos 
durant el confinament. Com més inversió de temps fem 
en aquests tipus de treballs, més profunda i acurada serà 
l’expressió i la consciència emocional del nostre alumnat.
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DESCRIPCIÓ   
A partir de dibuixos i textos d’Estimat Diari, generem 
preguntes que convidin a la reflexió individual i 
col·lectiva sobre les necessitats emocionals dels 
infants.

ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT

En grup gran

RECURSOS MATERIALS  
- Projector o pantalla d’aula
- Web https://estimatdiari.barcelona/

TEMA

Consciència emocional

OBJECTIUS

- Incentivar la conversa sobre el benestar emocional. 
- Reflexionar sobre les necessitats emocionals dels 

infants durant el confinament.

TEMPS ORIENTATIU  
1-2 sessions

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES  
Visualitzem els dibuixos que els infants de Barcelona 
van enviar a Estimat Diari, sobre instants del 
confinament. A partir de l’observació dels dibuixos, 
parlem sobre les emocions que se’n desprenen. 
Podem ajudar a la reflexió col·lectiva amb preguntes 
inspiradores. 

Alguns exemples: 
Què devia sentir aquest infant quan va dibuixar això? 
Què devia necessitar? Amb qui devia poder compartir 
el que sentia? És normal tenir por, o sentir tristesa, 
o sentir ràbia? És millor compartir l’alegria que la 
tristesa o la ràbia? Si mireu aquest dibuix, quin títol 
emocional li posaríeu? Alguna vegada us heu sentit 
d’una manera similar?

QUÈ ES POT DOCUMENTAR AL LLIBRE 

Reflexions individuals i pròpies sobre les emocions 
viscudes durant el període de confinament. 

Dibuix que representi els sentiments d’alguna de les 
il·lustracions visualitzades (publicades a Estimat 
Diari), que recordi o s’assembli molt a una emoció 
pròpia.

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

Es pot aprofundir molt en aquestes converses tot 
oferint vocabulari emocional que ajudi els infants  
a identificar i expressar les emocions. 

Es pot fer aquest mateix treball amb obres d’art  
o peces de música.



ESTIMADA ESCOLA, ESTIMAT INFANT - 30

Aquesta activitat planteja fer visibles els vincles afectius 
que els infants senten amb algunes persones importants 
per a les seves vides. Per a la segona part de l’activitat, els 
infants trobaran més facilitats si han fet el treball plantejat en 
l’activitat anterior, sobre consciència i vocabulari emocional.
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OBJECTIUS

- Fer visibles els vincles afectius que els infants han 
sentit durant la pandèmia. 

- Expressar agraïment cap a les persones que han 
estat importants durant aquest època.

DESCRIPCIÓ   
Retrat d’una persona important durant el temps de 
pandèmia. Text escrit (carta) per agrair tot allò que 
aquesta persona ens hagi aportat.

ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT

Treball individual. Es pot compartir després   
en grup gran.

RECURSOS MATERIALS  
- Papers
- Colors 
- Retoladors

TEMA

Vincles familiars i/o afectius

TEMPS ORIENTATIU  
1-2 sessions

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES  
Convidem l’alumnat a pensar en una persona que ha 
estat molt important durant el confinament. Pot ser 
un familiar, un amic o amiga, alguna persona que hem 
perdut, etcètera. Proposem fer-ne un retrat, i escriure 
una carta per agrair-li tot allò que ens va aportar, tot 
allò que l’infant ha rebut d’aquesta persona especial. 
Si l’infant vol, pot lliurar després la carta a la persona 
destinatària, tot i que no és obligatori. 

Cal tenir en compte el següent: 
Pot ser que algun infant vulgui adreçar el retrat 
i la carta a alguna persona que ha emmalaltit o 
mort durant la pandèmia. En aquest cas, és molt 

QUÈ ES POT DOCUMENTAR AL LLIBRE 

Fotografies dels retrats i reflexions sobre la 
importància d’algunes persones.

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

Retrat de la mestra: 
Què m’agradaria rebre de tu? 
Com m’agradaria que fos aquest curs en aquest grup?

important poder acompanyar aquest procés dolorós 
i permetre que l’infant expressi el que necessiti, amb 
el suport de companys i companyes, i de la persona 
adulta. 

Podem convidar els infants a portar el retrat a casa, 
si ho considerem adient, per parlar-ne amb la família. 

També és probable que algun infant vulgui fer més 
d’un retrat. En la mesura que sigui possible, seria 
molt convenient permetre-ho.
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Les pantalles han estat un suport imprescindible durant el 
confinament en molts casos. Aquesta activitat vol oferir  
un espai de reflexió sobre l’ús de pantalles, explorar els 
efectes que un missatge pot causar en una persona, i fer 
visibles a persones i entitats que durant el confinament han 
contribuït al benestar dels infants i de la societat.
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OBJECTIUS

- Prendre consciència de les persones o entitats que 
han col·laborat durant la pandèmia. 

- Agrair la presència, la tasca o la companyia   
a diverses persones o entitats. 

- Reflexionar sobre l’ús de les tecnologies   
per a la comunicació.

DESCRIPCIÓ   
Missatges breus (tipus missatges de mòbil) a 
persones o entitats que han ofert el seu esforç, 
companyia o treball en l’àmbit col·lectiu durant la 
pandèmia. 

Es pot preparar aquest material per a la Biennal  
de Pensament.

ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT

En grup gran, o de manera individual.

RECURSOS MATERIALS  
- Papers o cartolines
- Llapis
- Bolígrafs

TEMA

Expressar agraïment, debat sobre    
la comunicació i les tecnologies

TEMPS ORIENTATIU  
1-2 sessions

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES  
Parlem amb els infants sobre la importància que han 
tingut les pantalles durant el temps de confinament. 
Els demanem com les han fet servir, quins usos n’han 
fet i els proposem una tasca de comunicació similar a 
la que fem amb els mòbils. 

Els donem una cartolina de mida gran (A3) on han de 
dibuixar el mòbil que més els agradi. Poden triar el 

model que prefereixin, i dibuixar-lo, tot deixant l’espai 
de la pantalla en blanc. 

A la part superior de la pantalla, hi escriurem el nom 
d’algun col·lectiu al qual volem agrair la tasca que ha 
fet durant el temps de confinament. 

Per exemple: 
Els i les mestres, el personal sanitari, les persones 
que treballaven a les botigues, els amics i amigues, 
els veïns i veïnes, les mares i els pares, etcètera. 
Podem elaborar aquesta llista de manera conjunta. 

A la part central (la pantalla), els infants escriuran 
missatges breus d’agraïment. Poden seure en cercle, i 
anar fent circular els diferents mòbils cap a un sentit, 
de manera que tots els mòbils passin per tots els 
infants. Un infant rep un mòbil, per exemple el dels 
i les mestres, i si vol (no hauria de ser obligatori) hi 
escriu un agraïment amb un missatge breu. Després 
passa el mòbil cap a la seva dreta, i en rep un altre 
per l’esquerra adreçat a un altre col·lectiu. 

Finalment, es pot parlar conjuntament sobre les 
facilitats i les dificultats de comunicar-se amb les 
pantalles, sobre si agraïm prou a altres persones, 
o sobre com afectaran aquests missatges els 
destinataris. 

Aquest material es pot preparar per presentar a la 
Biennal de Pensament, si és possible.

ALGUNS EXEMPLES

(fotografies preses en una activitat similar abans de 
la pandèmia, cal adaptar-la a la situació actual)
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ACTIVITAT 8

QUÈ ES POT DOCUMENTAR A LA CARPETA 

Fotografies del treball realitzat. 

Reflexió sobre les persones que treballen en la 
millora o la cura de la societat. 

Reflexió sobre l’impacte que té l’agraïment en l’estat 
emocional de les persones.

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

Es pot dur a terme aquesta mateixa activitat on 
els destinataris dels missatges siguin els infants 
del grup. Cada infant agraeix alguna cosa a algun 
company i companya. Pot servir per veure l’impacte 
que tenen algunes paraules sobre nosaltres.

ALGUNS EXEMPLES

(fotografies preses en una activitat similar abans de 
la pandèmia, cal adaptar-la a la situació actual)
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Malgrat el context de pandèmia, és important que els infants 
trobin espais per a la fantasia, la creativitat i l’alegria. Aquesta 
activitat proposa un escenari on, tot i tenir consciència i 
respecte per la crisi sanitària, els infants poden jugar amb la 
imaginació i la creativitat.
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OBJECTIUS

Oferir un espai de fantasia i diversió vinculat a la 
pandèmia.

DESCRIPCIÓ   
Escrit breu que barreja paraules de camps semàntics 
molt diversos, un d’ells, vinculat a la pandèmia.

ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT

Treball individual o en grups petits.

RECURSOS MATERIALS  
- Paper
- Bolígrafs
- Llapis

TEMA

Creativitat, expressió escrita

TEMPS ORIENTATIU  
1-2 sessions

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES  
A partir de la idea del Binomi Fantàstic, de Gianni 
Rodari, elaborem dues llistes de paraules. Una de 
les llistes pertany al camp semàntic associat a la 
covid-19, i l’altra no hi té res a veure. Podem escriure 
les paraules en unes targetes, i posar-les en dues 
bosses diferents. Cada infant agafa una paraula 
d’una de les bosses, i ha d’elaborar-hi un escrit 
literari. És important animar a fer servir la creativitat 
i a inventar-se històries que incloguin les dues 
paraules.

QUÈ ES POT DOCUMENTAR AL LLIBRE 

Relat escrit. 

Escrit sobre com ha estat de fàcil o difícil parlar de la 
pandèmia en clau de diversió.

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

Il·lustració dels relats per altres infants. 

Lectura dels relats d’altres grups.

Activitat inspirada en el Binomi Fantàstic, 
a Gramàtica de la Fantasia, de Gianni Rodari.
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Finalment, proposem una activitat on es poden projectar 
les aspiracions de futur, després d’un temps on potser els 
aprenentatges emocionals i relacionals s’han vist afectats. 
Es tracta d’escriure una carta que obrirem d’aquí a molt 
de temps. Es pot guardar i llegir-la a final de curs, o es pot 
reservar per a més endavant. La idea és oferir la possibilitat 
d’un futur esperançador per als infants, que els ajudi a 
orientar-se i a recordar el que —ara, en aquests temps— 
han decidit o descobert que és important.
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DESCRIPCIÓ   
Carta a la persona que seré d’aquí un temps, 
recordant-li tot el que ara em sembla molt important.

ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT

Treball individual

RECURSOS MATERIALS  
- Paper
- Bolígrafs
- Llapis

OBJECTIUS

- Oferir un escenari de projecció de futur amb  
els aprenentatges que hem incorporat durant la 
pandèmia. 

- Identificar el que ens aporta benestar en les 
relacions i en la vida.

TEMA

Orientació de futur, somnis de futur

TEMPS ORIENTATIU  
1-2 sessions

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES  
Conversem sobre el que hem après durant aquest 
temps de confinament i vacances, on hem estat 
allunyats de les persones que són importants per a 
nosaltres. Demanem als infants què han après de tot 
plegat, del que és important per a la vida, després 
d’aquesta crisi. 

Els proposem escriure una carta a la persona més 
important que existeix per a ells i elles, per tal que 
recordi aquests aprenentatges. 

Amb una música de fons suau i sense parlar, cada 
infant escriu una carta al seu jo-futur, demanant-li 
que no oblidi això tan important que ara ha après. 

QUÈ ES POT DOCUMENTAR AL LLIBRE 

Còpia de la carta. 

Reflexió sobre el futur de cada infant, sobre la 
manera com el projecten i l’afronten.

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

Es pot fer un dibuix sobre com s’imagina cada infant 
a uns anys vista, i guardar-lo igualment en un sobre 
per obrir-lo més endavant. 

Un escrit sobre com serà aquest curs, que es 
guardaria i s’obriria al juny del 2021.

Podem decidir quan l’obrirem: a final de curs, el dia 
del nostre 15è aniversari, etcètera.
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Per a les activitats detallades, i tal com hem comentat anteriorment, 
no proposem un tipus d’avaluació concreta, sinó més aviat la reflexió 
individual i col·lectiva sobre cada activitat. Oferim algunes preguntes 
que poden orientar aquesta reflexió i la integració del que s’ha viscut i 
experimentat a cada activitat:

- Com t’has sentit fent aquesta activitat? (Cal evitar respostes tipus bé i 
malament, i intentar ampliar el vocabulari i la reflexió)

- Què has après amb l’activitat d’avui?

- Què és el més important per a tu d’això que has viscut avui?

- Com podries portar algun d’aquests aprenentatges a la teva vida,  
dins o fora de l’escola?

- Seria fàcil per a tu poder compartir amb algú el que has viscut   
amb aquesta activitat? A qui t’agradaria explicar-ho?

- Creus que és important tot això que hem parlat avui?

- Com creus que s’han sentit els teus companys i companyes   
amb la feina d’avui?

- T’ha ajudat a sentir-te una mica millor poder parlar o dibuixar   
tot això que sents?

- Has estat prou honest o honesta parlant sobre el que senties?   
O potser prefereixes esperar a sentir més confiança?

- Etcètera.

Els resultats d’aquesta avaluació es poden recollir a la carpeta de l’alumnat 
de manera escrita, o es poden verbalitzar de manera oral amb tot el grup.
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