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Activitats

Amb alumnes d'infantil de P5

Fem una mandala amb elements de la tardor. 

Ens fem conscients del moment present. 

Escoltem el conte " Un cor molt gran" de Joan Turu.



Fem una Mandala 

Només començar van sorgir els conflictes. Tots
volien posar la seva peça sense tenir en compte les
preferències de l'altre. Funcionaven a nivell
individual. L'enuig cada cop era més gros. Enlloc de
construir estaven desconstruint, perquè el que
posava un/a, l'altre ho tapava amb un altre element a
sobre.  
Tal com vaig explicar en la transferència, vaig 
 aplicar la pràctica restaurativa de preguntar,  què
està passant?, us agrada el que feu?,  què
necessiteu per arreglar-ho?... i poc a poc es van anar
escoltant, proposant i construint en grup. 
Aplicant aquest protocol o modelatge amb
consignes van aconseguir fer un treball d'equip, en
cooperació i respectant-se mútuament  del qual el
resultat obtingut els va omplir de satisfacció i orgull. 

Resolem el CONFLICTE

INICI

RESULTAT FINAL



Conte "Un cor molt gran", Joan Turu

Per reflexionar i parlar sobre l'estimació



MINDFULNES

Abans de començar la classe de la tarda, llegim
contes Mindfulnes. 

Aquí concretament es va llegir el conte de l'Unicorn.

Els serveix per situar-se en el moment present, per
relaxar-se i començar la tarda concentrats, calmats.
També potencia la imaginació ja que l'escolta del
conte els convida a imaginar.

Consciència del moment present



Conte "L'unicorn". Bosc Feliç.



Debilitats

Al ser infants de P5 m'he trobat limitada a
l'hora d'aplicar dinàmiques per treballar el
conflicte com a prevenció, en primer lloc
són massa petits per poder entendre o fer
certes dinàmiques en les que es necessita
llegir, escriure, fer psicomotricitat fina, etc. i
en segon lloc, perquè en edats tant
tempranes el conflicte existeix
contínuament, doncs just ara estan
aprenent a reconèixer les emocions i també
a gestionar-les.

Fortaleses 

Com a fortalesa destaco que, el fet que
siguin tant petits implica que han estat
poc "contaminats" pel món exterior, i per
tant de vegades és fa fàcil explicar l'amor,
la pau... doncs la seva innocència fa que
no desconfiïn o dubtin de l'adult.

Per una altra part, el fet que sorgeixin
conflictes fàcilment, m'ha facilitat poder
intervenir no en format de dinàmica, sinó
com a modelatge per aconseguir
l'aprenentatge del bon fer. 
Per tant, podria dir que m'ha permès fer
provenció, perquè en aquests
acompanyaments els he pogut mostrar
eines per afrontar i/o resoldre millor els
futurs conflictes.



ARPILLERA

L'Arpillera reflecteix el que ha significat per mi la
COVID-19 en quatre moments claus. Aquests
són:
1.- Aparició de la COVID-19
2.- Vacunació COVID-19
3.- Mala pràxis mèdica i sanitària
4.- Ruta superació personal

Per fer-la vaig utilitzar retalls de robes i fils que tenia a casa. Robes o materials que havia necessitat per fer disfresses i manualitats amb i per
la meva filla primer i després pel meu fill. 

Mentrestant cosia escoltava música de pau que m'aportava molta calma i concentració en el que estava fent.

Vaig estar connectada tant en el passat com en el present de la meva vida contínuament. Ara penso que em sentia com si estigués mirant
una pel.lícula des de fora. Vaig reviure diferents records, sentiments, uns bons i altres no tant bons. Igualment vull destacar que el sentiment
final és de tranquil.litat i PAU interior.   

L'arpillera m'ha encantat. És una eina fantàstica per connectar i explicar sense parlar. Per mi ha significat com una "parla activa". 

Ha estat un aprenentatge molt potent i que me l'emporto de per vida.!



Moment 1. Covid-19

El moment 1, significa l'aparició de la Covid-19. 

Vaig sentir incertesa, por i dolor. Vaig trobar a faltar als meus, sobretot a
la mare i a la padrina. Aquesta va morir i m'hi vaig acomiadar per àudio
de WhatsApp, ni tant sols sé si realment em va escoltar. No l'hem pogut
acomiadar tal com li hagués agradat i m'ha quedat una tristor interior
molt gran. 

Mentrestant cosia la primera part de l'arpillera els pensaments anaven
cap a elles dos. Dos persones a qui estimo molt, les dues grans,
dependents, que van viure una guerra i/o postguerra i ara, entre tots les
vàrem aïllar per protegir-les, quan en realitat el que necessitaven era tenir-
nos a prop. Aflorien de nou sentiments de tristesa, dolor.



Moment 2.  Vacuna contra Covid-19

En el moment 2, hi havia l'esperança que ens donava la
vacuna, acompanyada d'una mica de reticència, doncs el
temps d'investigació i experimentació va ser molt curta en
comparació a la resta de vacunes.

Tenia el meu temor, però em vaig creure que calia mirar per la
comunitat i em vaig vacunar. 

La satisfacció d'haver fet el correcte em va durar tant sols 10
dies!

 
 



Moment 3. Mala pràxis 

El moment 3 vol simbolitzar la conseqüència del mal diagnòstic mèdic inicial
seguit per la mala pràxis del sistema sanitari.  Aquí denuncio la pèrdua

irrecuperable del 80% de la meva oïda esquerra per una errada en el
diagnòstic.

Cosia l'orella i recordava els dos mesos postrada al llit, dia i nit, perquè era
incapaç de fer res sense marejar-me, vomitar, o caure. Vaig perdre l'oïda,
l'estabilitat, l'equilibri. La meva autonomia havia quedat molt tocada. Vaig

passar 5 mesos molt dolents. 

He recordat la por que vaig passar pensant quin seria el meu futur. Dubtava si
podria recuperar l'equilibri, l'orientació, la psicomotricitat fina... Mentrestant

cosia vaig sentir ràbia també, però potser podria dir que he après a canalitzar-
la millor i no deixar-la créixer. 

El dia que recordi la meva limitació actual sense sentir ràbia significarà que el
meu cor ha cicatritzat. Aquesta formació m'està ajudant a aconseguir-ho! Vaig

pel camí direcció l'Artipau!.



Moment4. Inici ruta de superació
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Reflexions finals

EN MOLTS MOMENTS DEL CURS M'HE SENTIT QUE NO ESTAVA A L'ALTURA DE
LA RESTA DE COMPANYS/ES DEL CURS, PERQUÈ NO SEMPRE PODIA REFLEXAR

PER ESCRIT LA TASCA QUANT A TRANSFORMACIÓ DEL CONFLICTE EN ARTIPAU
COM FEIA LA RESTA. 

 
ARA, UN COP ACABAT EL CURS HE ENTÈS QUE EL QUE HE ESTAT FENT HA ESTAT

UNA FEINA DE TORTUGUETA, PERQUÈ HE ANAT AGAFANT CONEIXEMENTS,  HE
ENTÈS CONCEPTES CLAUS COM: TRANSFORMAR, ARTIPAU, PROVENCIÓ... I

ME'LS HE GUARDA'T!  
 

D'ARA ENDAVANT EM SERÀ MÉS FÀCIL ACTUAR DAVANT D'UN POSSIBLE
CONFLICTE.



HEM ARRIBAT AL FINAL I NOMÉS TINC QUE AGRAÏMENTS.
 

GRÀCIES PER HAVER-ME DEIXAT SER PARTÍCIP D'AQUEST
MAGNÍFIC CURS!

 
GRÀCIES PEL TEMPS QUE ENS HI HEU DEDICAT!

 
GRÀCIES PER HAVER-ME ESCOLTAT AQUESTA ESTONA!

 
GRÀCIES, GRÀCIES I GRÀCIES


