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"Els llibres han guanyat més batalles que
 les armes".

 
 Lupercio Leonardo d’Argensola
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Amb quins relats i narratives hem crescut?
 

Quines creences i estereotips ens han acompanyat?
 

Hi ha  noves mirades per veure el món?
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Presentació de la guia
Sovint estem molt preocupats per l'aprenentatge de la lectura, volem que els infants siguin capaços de
comprendre els missatges escrits amb agilitat. Sense dubte, aquest és un objectiu important i imprescindible. En
canvi, no ens ha de fer oblidar la potent eina de relació, coneixement del món i d'un mateix que és la literatura. 

La lectura compartida ens permet reforçar els vincles de qui  participa, ens dona l'oportunitat de conéixer-nos
millor. També moltes vegades és l'excusa per abordar temes que d'una altra manera ens seria complexe o
superficial. 
Observar i analitzar els diferents components d'un àlbum, ens proporciona plaer, augmenta l'esperit crític i ens
obra la mirada per acceptar altres punts de vista. L'Associació Teixint fils d'emocions ARTiPAU ofereix aquesta
guia per obrir espais comunitaris per repensar la convivència desde l'esperit crític i les narratives literàries.

L'escrit, les il·lustracions, les guardes, el sumari, la tipologia....tot té un motiu que ha de ser descobert. 
Ens fixarem també en quins personatges hi apareixen, qui ens explica la història, quines raons pot haver tingut
l'autor/a per fer-ho d'aquesta manera i no d'una altra. Reflexionarem sobre les diferents interpretacions. Perquè,
com tot procés creatiu, ens expressa quelcom rellevant, construït en un moment concret, que pel receptor i
segons el seu context, tindrà un significat i una repercussió determinada. 
Per tant, aquesta guia el que pretén és utilitzar aquestes possibilitats que ofereix la literatura per tal d'anar
treballant l'escala de provenció. 
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Introducció de la guia
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Aquest treball presenta una guia pràctica educativa:" Comunitats Literàries i Artesanes de Pau". Aquesta
guia està pensada per ser implementada en l'àmbit educatiu en les etapes d'Infantil i Primària. 
Ofereix eines a partir de la metodologia procesual i sistemàtica de l'estructura TFE  (Teixint fils
d'emocions). L'Associació Teixint fils d'emocions ARTiPAU dona accés a una formació concreta i precisa
per posar en pràctica aquesta metodologia amb acompanyament i recolzament. 
El procés seguit s'estructura en diferents fases: Sensibilització, Motivació, Procés creatiu i Projecció
Social des de la mirada de cultura de pau/art & provenció i  pràctiques restauratives a partir dels cercles
de diàleg.

Aquesta guia treballa a partir d'un moment inicial on hi ha una lectura compartida d'un àlbum il·lustrat i
un treball del mateix en referència a cada esglaó de l'Escala de Provenció. Es proposen dinàmiques
grupals, cercles de diàleg i seguidament s'introdueix alguna obra d'art per tal de realitzar un procés
creatiu on s'aprofundeixi en la tasca. 

Finalment, es plantegen  cercles de tancament amb unes activitats per tal de valorar el recorregut
treballat.  



Recomanacions per al seu ús
 

-  En aquesta guia es presenten uns quants exemples d'àlbums il·lustrats. Però pensem que és important que el
docent/facilitadora es senti a gust amb aquesta tria. El món de la literatura és molt ampli i es pot treballar el

mateix utilitzant diferents llibres. Per això, encoratgem als docents a fer les seves pròpies tries. 
- És recomanable llegir en un espai acollidor i segur per realitzar una presentació de l'àlbum acurada i detallada.  

-Asseure's en cercle, utilitzar alguna maleta com a factor sorpresa, començar amb un toc de platets la sessió,
etc. 

-Recomanem llegir els llibres abans de compartir-lo amb els alumnes. 
-A cada fase de creació hi ha recursos enllaçats en la imatge. Recomanem fer un treball previ de valoració sobre

els artistes que es citen. 
- El treball de cada esglaó pot ser més extensa o menys segons les característiques específiques de cada grup.

 -Us recomanem com a facilitadores, abans de començar la vivència amb els vostres grups,  la lectura del
material que us presentem al final de la guia sobre provenció, conflicte i cercles  de diàleg per empoderar  i

enfocar les experiències de cultura de pau i convivència pacífica a partir de la literatura.
-Us convidem a compartir amb nosaltres les vostres experiències, fotos, vídeos un cop hàgiu posat en pràctica

la guia Moltes gràcies i gaudiu-la molt!
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Fitxa tècnica

L'ARQUITECTE I L'ARBRE

Autoria: Thibaut Rassat

Pàgines: 40

ISBN: 9788412177633

Format: 31,50x20 cm

Il·lustració: Thibaut Rassat

Editorial: Coco-Books

Resolució Conflictes, pau positiva
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L'Òscar és arquitecte. Li encanta l'ordre i està obsessionat amb les línies rectes. L'Òscar està construint un edifici

ideal, línies perfectament rectes i estretament ordenades. De sobte, per sobre de l'edifici cau una branca d'arbre. La

branca és corba i distorssiona tot l'equilibri que hi havia en l'edifici que estava construint l'Òscar. Què farà l'Òscar

davant d'aquest imprevist?

Aquest llibre ens serveix per treballar diferents àmbits. Un d'ells, pot ser el fet de concebre els conflictes de manera

positiva i que ens serveixin d'oportunitats per millorar i entendre'ns millor.
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Realitzem role playing de situacions que vèiem que els alumnes es queden sense saber que fer, situacions on

viuen el conflicte de manera negativa. Ex: anem al pati i tenim moltes ganes de jugar a futbol.  Al anar a buscar el

material de pati, ens trobem que totes les pilotes estan ocupades. Què fem? Com reacciones?

Parem en el moment que  cau la branca de l'arbre. Com crèieu que reaccionarà l'Òscar? Quines possibilitats té

aquesta situació? Com ho pot aprofitar?

Tornem a fer role playing amb les situacions inicial. Ha hagut algun canvi? Què és el que ha canviat?

Cercle per treballar "L'arquitecte i l'arbre" (abans, durant i després de la lectura)

Abans de la lectura: 

Durant la lectura:

Després de la lectura:
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La lectura en grup és un pou

d'emocions

 
Per poder endinsar-nos a les nostres emocions és

necessari crear un espai segur on ens sentim còmodes i
respectats sense judici. El llenguatge artístic de la

literatura i la provenció obre noves mirades per aprendre
a conviure i restaurar relacions des del vincle i la

confiança.
La metodologia Teixint fils d'emocions (TFE) ofereix una
possibilitat amb les 4 fases: sensibilització (ens obrim ,

ens deixem anar, ens deixem sentir i explorar; motivació
(en contacte amb els altres ens contagiem i disfrutem

dels nous aprenentatges), procés creatiu (ens endinsem
a la creativitat sense judicis per gaurdir dels processos de

creació individuals i col.lectives) i projecció social
(visibilització d'allò que ha sortit entre totes per celebrar-

ho en comunitat).
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L'Escala de Provenció & Literatura

Provenció vol dir equipar de
recursos i estratègies per tal
d'estar preparat per afrontar

els conflictes. 

"L'arquitecte i l'arbre" ens
ajudarà a entendre el conflicte

com quelcom positiu
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METODOLOGIA TEIXINT FILS EMOCIONS (TFE) ARTiPAU





Conte: "Els 3 clans de l'Escala de Provenció"
Maria Otilia González
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 Hi havia una vegada.... 
 

Abans que les muntanyes fossin doblegades a les cadenes de formigó i els alts edificis engolissin
el cel, hi havia llocs marcats per antics encantaments. 

En un temps no tan llunyà, els seus fills, éssers del fantàstic, sorgits de la matèria amb què es
construeixen els somnis, habitaven aquelles terres. 

El món que avui coneixem estava dividit en clans i tribus ancestrals. Tres clans veïns destacaven
tant per les seves habilitats màgiques com pels seus valors; el clan dels Nàs, el dels Crou i el dels

Oux.
Tots ells compartien terres i llar, el clan dels Crou, habitava la base de la muntanya dels tres cims,

la seva gent estava acostumada a la fredor de les neus perpètues. Més avall seguint la
serpentejant llera del riu, els Oux vivien a les suaus i fèrtils praderies de la riba nord, compartint
pesca amb els seus altres veïns, els Nás, gent reservada dels boscos que poblaven l'altra riba del

riu.
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De tots era conegut que els clans estaven separats no per fronteres físiques sinó per mesquins
pensaments que deien que les seves diferències físiques els feien millors que els seus veïns. Així els
Crou presumien de la seva estatura, de la seva fortalesa i de la seva pell pàl·lida com la neu. Els Nàs,
per la seva banda, creien que la seva baixa estatura i el seu color de pell fosca, eren millor que els
Crou i els Oux, que lluïen una pell vermellosa com els óssos i una estatura mitjana, es pensaven

que els millors eren ells. Aquests trets característics que diferenciaven la gent dels clans, va arribar
a afectar la bona convivència entre veïns.

 
Primer aquestes diferències es manifestaven en petites bromes de mal gust i menysrpeu .Les caps i

el consell de sàvies ho deixaven passar sense que ningú no fes res, i això portava qualsevol petit
malentès a l'extrem. Quan va arribar el canvi d'estació la desconfiança, les mentides, la rancúnia i

els prejudicis eren tan forts que aviat van arribar problemes i conflictes greus. Es negaven a
dialogar i trencaven tota esperança de reconciliació.

 
-Són uns Bàrbars!, no te'n pots refiar. No són com nosaltres-murmurava la gent dels clans els uns

dels altres.
-Ens n'haurem de deslliurar! Amb aquests pensaments aviat es va arribar a la violència que

anunciava la guerra.
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Els llogarets eren un formiguer d'anades i vingudes preparant-se per a la contesa, els guerrers
i guerreres prenien les seves posicions al camp de batalla al costat dels seus estendards, un
tens silenci recorria el lloc, tot estava llest, les banyes van ressonar furioses, però abans que

qualsevol dels clans pogués iniciar combat, una veu forta com la d'un tro els va contenir.
 

-Escolteu-me, oh poderosos clans, si seguiu el camí de la guerra cap de vosaltres serà el
vencedor. Només aconseguireu un trist futur de cendres i destrucció! - els va advertir la veu

mentre aquesta sortia de les boires del bosc, deixant al descobert al mateix Jaba, esperit
guardià dels boscos. La gent que habitava en aquestes terres, els que deien haver-ho vist

alguna vegada, ho descrivien de diverses maneres: com un cérvol blanc, una serp enorme o un
llop negre... Però aquell diai l'esperit es va presentar amb una aparença iestranya, una figura

humana coberta per un suau pelatge i cap de porc senglar, amb uns poderosos ullals que van
impressionar tothom..

 
-Els nostres problemes tenen una possible solució gran Jaba- va contestar la cap dels Oux,

avançant-se, fent una respectuosa inclinació-
-Encara que ens costi admetre-ho l'Oux té raó- van dir les altres dues caps dels clans contraris.
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-De veritat creieu que aquesta és l'única manera?, n'esteu tan segures? no veieu que portaríeu els
vostres clans a un present de patiment i de dolor? - va insistir l'esperit fent un subtil gest amb la mà. Un

remolí en la boira que els va fer veure què podia passar si cedien a la guerra.
 

Horroritzades pel que acabaven de veure les tres caps van demanar ajuda a Jaba per poder evitar-ho.
 

-Si és aquest el vostre desig sincer, deixeu les armes, obriu els cors i les ments i seguiu-me – els va dir
en Jaba.

 
Les caps van reunir els seus clans per explicar-los les terribles conseqüències de la guerra i com

afectaria el seu futur, van decidir donar una oportunitat a Jaba perquè en el fons ningú desitjava que
l'auguri de l'esperit s'acomplís.

 
Les tres caps van anar a veure Jaba, transformat en un gran cérvol blanc, que les va guiar al cor del bosc

per mostrar-los el camí de l'Escala de la Provenció i el pergamí dels 7 passos. Aquesta era la veritable
màgia ja que atorgava el coneixement a tota la comunitat per resoldre i afrontar els conflictes seguint
els 7 passos que hi havia al manuscrit. Jaba va desvetllar-lo a les caps perquè els seus clans poguessin

relacionar-se amb comunicació no violenta i escolta activa per poder construir comunitat pel sender de
la pau.
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Presentación

conocimiento

No serà un camí fàcil, però si hi poseu orelles, voluntat de reparar i ganes d'aprendre de vosaltres mateixes i dels altres
tindreu èxit- els va xiuxiuejar l'esperit abans d'explicar el primer pas del pergamí -

Com voleu abordar un conflicte si no sabeu res de l'altra persona, en aquest cas dels altres clans? - els preguntà
convidant-les a asseure's en cercle amb ell. Va agafar el pergamí i van començar…

 
PERGAMÍ DE L' ESCALA DE LA PROVENCIÓ

 
1r pas: LA PRESENTACIÓ

 Jaba va crear un espai i un clima de seguretat, igualitari i de cordialitat que va fer sentir a gust les tres caps. 
 Totes van tenir el seu torn de paraula, es van presentar i van poder establir el funcionament del cercle de

diàleg i reconciliació en el respecte, la calma, i l'atenció. Així van crear les bases per a un bon clima de
coneixement per anar al segon pas. 

 Es van demanar si feien alguna cosa en el seu clan que poguessin aportar als altres.
Van compartir rondes de paraula i es van presentar de diferents maneres.

 
2n pas:  EL CONEIXEMENT

En aquest pas les caps dels clans van haver de plantejar-se un nou objectiu:veure més enllà de la cortina de prejudicis,
estereotips i diferències físiques per identificar afinitats, diferències, habilitats i característiques pròpies de cadascuna.

 Es van conèixer al voltant d'un foc en un cercle de coneixement i es van preguntar……
Un cop van haver aquest pas van continuar avançant.
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3r pas: LA CONFIANçA
Aquí van haver de treballar el sentiment de la confiança tant en elles mateixes com en els altres.

Tenir-ne és important perquè ens fa sentir que pertanyem a un grup, cosa que ens permet
exposar els nostres punts vulnerables quan hi ha conflictes  i així entendre les nostres emocions.

 
Tot i que el camí del pergamí no era fàcil les tres caps van tirar endavant valentament.

 
4t pas: L'APRECI

En aquest punt  van fomentar el reconeixement i la valoració positiva d'elles mateixes i del grup
per abordar els conflictes amb imaginació i constructivament; com ara percebre les diferències

com una cosa positiva, valorant la diversitat i lluitant contra els estereotips
 

5è pas: LA COMUNICACIÓ
Aquest és el pas culminant  ja que la comunicació és el més important en una relació. Cal
garantir a tots/es un diàleg respectuós en un marc de comunicació no violenta (eliminar

expressions que generin culpa, vergonya, judicis, critica i exigència).
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Creant estratègies com ara:

*Escolta Activa: La persona que parla se sent compresa, (empatia), escoltada no jutjada per la persona que
l'està escoltant

*Parlar des del Jo missatge: aprendre a comunicar-nos (observar què sentim i  què necessitem) i valorar
l'opinió dels altres, que val tant com la nostra (assertivitat)

*Utilització de les Paraules Curatives: Per ajudar a cuidar les relacions utilitzarem honestament les
paraules Disculpes i Gràcies

6è pas: LA PRESA DE DECISIONS
Participar voluntàriament en el grup aportant creativitat, tenint en compte en tot moment el respecte per

les idees dels altres, construir consens per a la presa de decisions des de les responsabilitats pròpies i
col·lectives.



Font: Maria Otilia González
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7è pas: LA COOPERACIÓ
Aprendre a sumar, ajudar una persona o grup de manera conscient per assolir un bé comú.

 
Les caps van arribar al final de la seva aventura renovades en respecte, reconeixement i empatia per si

mateixes i els altres clans; ara podien arribar a separar la persona del procés i del problema; tenint
més recursos per poder abordar els conflictes amb provenció, escolta activa i comunicació no violenta.

 
-Heu iniciat un camí difícil però savi cap a la pau -els va dir Jaba complagut pels seus avenços - que
aquest pergamí us ajudi a transmetre aquest gran coneixement als vostres pobles i que aquests

arribin a la tranquil·litat i la felicitat desitjada- va prosseguir l'esperit lliurant un pergamí per a cada clan.
 

Les caps van agrair l'aprenentatge i se'n van anar cap a casa disposades a posar en pràctica els passos
del pergamí. Donarien a la seva gent l'oportunitat del canvi i l'aprenentatge de la pau com els havia

mostrat Jaba a elles.
 



Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Activitat:  CERCLE ELS TRES CLANS DE LA PAU

Temps: 60 minuts             Destinatari: Primaria/Secundaria                Materials: Objecte de diàlog, premsa

Objetius:  -Fomentar i conèixer l'Escala de Provenció -Portar a la vida quotidiana l'escala dels 7 passos de la Provenció
   
Ronda inici: Donem la benvinguda. Alguna característica essencial que creus que ha de tenir un gran heroi o heroïna.
 En cercle i ens posem drets, la facilitadora va dient consignes per poder seure, com per exemple els que tinguin una D al principi del
nom, els que el seu nom acabi en A, així fins que tots estiguin asseguts

Mescla: En  cercle drets, la facilitadora va dient consignes per poder seure, com per exemple els que tinguin una D al principi del nom,
els que el seu nom acabi en A, així fins que tots estiguin asseguts
Activitat Principal: Iniciarem amb la lectura dramatitzada del conte, al final, els participants es posaran per parelles per analitzar el
pergamí dels 7 passos de la provenció, assenyalant les parts, les que no van entendre, les que més li van agradar, després es
comparteix amb el grup.

Un cop compartit i exposat l'opinió de tots, es divideixen en grups de 4, cada grup inventarà el seu clan i repartirem diaris, perquè
escullin un conflicte, hauran de dir entre tots com utilitzarien ells els 7 passos de la provenció plasmant-lo en un mural .

Després, cada grup exposarà als altres el seu mural.

Adaptacions: Per poder treballar amb els de secundària el conte, es llegirà després es comentarà enlaire i per grups de quatre seguint
el model del conte, on apareix, l'escala dels 7 passos de la Provenció, ells/es hauran d'escriure el seu conte pròpia història o còmic on
quedi reflectit. Al final es llegiran i exposaran davant de tots

Ronda final: Amb el que hem vist, mantindries les teves característiques per ser un bon heroi o heroïna?,n’afegiries alguna?



CERCLES & LITERATURA
ED. INFANTIL I PRIMÀRIA       

Frase inicial
Escala de Provenció: 

Què trobarem a cada esglaó 
de l'escala de provenció?

      - Contes i Cercles de cada esglaó
      - Contes de Prevenció: assetjament
escolar, Prevenció violència de gènere,
resolució de conflictes, medi ambient,
abús i maltractament, ...



La presentació és el primer
esglaó de l'escala de

provenció.
És necessari començar per

crear un espai segur, on
tothom se senti a gust. 

D'aquesta manera fomentem
la participació i és possible
acordar objectius comuns. 

Presentació

Presentació
Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/



L ' E S S E N C I A L  É S
I N V I S I B L E  A L S  U L L S

 
- S A I N T  E I X Ú P E R Y -



" L'abecedari entremaliat"
 
 

Cercles de diàleg

Educació Infantil 
3 a 6 anys

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Fitxa tècnica

L'ABECEDARI ENTREMALIAT

Autoria: Anna Aparicio Català

Pàgines: 64

ISBN: 9788417383930

Format: 23,50x16 cm

Il·lustració: Anna Aparicio Català

Editorial: TakaTuka

Identitat, descoberta 



Títol del cercle: L'abecedari entremaliat

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Objectius:
- Crear un espai segur

- Fomentar la participació

Sensibilització: 

PRESENTACIÓ

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Ens posem en cercle. Fem una ronda on cadascun dels participants diu el seu nom. 1.

A continuació fem una segona ronda. Aquesta vegada dient el nom de la persona que tenim a la

dreta. 

   2. Ens posem en cercle. Un alumne diu el nom d'un company/a i aquest/a ha de representar amb

el cos quelcom que li agradi o que el defineixi. La resta del grup, ha d'endevinar de què es tracta. 



Títol del cercle: L'abecedari entremaliat

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Tasca
principal:

PRESENTACIÓ

Presentem el llibre "L'abecedari entremaliat". 

Observem que a cada doble pàgina l'autora ens presenta una lletra. Hi ha tot de dibuixos que

comencen amb aquella lletra, menys una. L'hem de trobar. 

A continuació podem posar diverses cartolines grans a la pissarra. Cada cartolina tindrà la

fotografia d'un nen o nena de la classe.  Tindrem dibuixos diversos que haurem de coŀlocar a

cada cartolina segons comencin amb la inicial del nom de l'infant de la cartolina.  

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: L'abecedari entremaliat

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Motivació:
 

PRESENTACIÓ

Fase de
creació:

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Mostrem aquest vídeo per donar a conèixer el mim. 

El mim és una tècnica de teatre que fa servir la mímica, el

gest i l'expressió facial. No utilitza el llenguatge verbal.

Iniciem la sessió voltant per l'espai amb una música animada. Quan soni un instrument, els infants

representaran la consigna que es doni (animals, oficis, accions...). 

Seguidament, tornarem a posar la música, però interpretaran el so d'una lletra fent mímica. 

Per últim, representaran físicament la forma d'una lletra. 

https://youtu.be/MP4A3cLuBP0


Títol del cercle: L'abecedari entremaliat

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Projecció
social:

PRESENTACIÓ

Reflexions
educatives:

Fem fotografies dels resultats finals de la forma de la lletra amb el cos i les exposem al passadís. 

CERCLE 

Com us heu sentit? 

Representem-ho amb un color o una cara que expliqui l'emoció que volem expressar. 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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" El meu nom és un poema"
 
 

Cercles de diàleg

Educació Primària
8 a 12 anys

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



pròpia identitat, Diversitat

Fitxa tècnica

EL MEU NOM ÉS UN POEMA

Autoria: Toni Cabo, Carme Miquel, Mercè Viana

Pàgines: 88

ISBN: 9788490264003

Format: 13 x 20,5 cm

Il·lustració: Toni Cabo 

Editorial: Bromera



Títol del cercle: El meu nom és un poema

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Objectius:
 Crear un espai segur

 Fomentar la participació

Sensibilització: 

Ens posem en cercle. Fem una ronda on cadascú dels participants diu el seu nom i cognom. 1.

A continuació fem una segona ronda. Aquesta vegada dient el nom i cognom de la persona que tenim

a la dreta. 

    2. Ens posem en cercle. Un alumne diu el nom d'un company/a i aquest/a ha de representar amb

el cos quelcom que li agradi o que el defineixi. La resta del grup, ha d'endevinar de què es tracta. 

PRESENTACIÓ

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Títol del cercle: El meu nom és un poema

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Tasca
principal:

PRESENTACIÓ

Presentem el llibre " El meu nom és un poema". 

A partir de la portada i el títol, intentem esbrinar de què pot anar el llibre. 

A continuació, llegim un dels poemes i reflexionem sobre les seves característiques i parlem de

que és un acròstic. 

Realitzem acròstics,  tot fent un llibret amb els noms de la classe. 

Podem mostrar diferents tècniques de lettering per a què els nens i nenes puguin utilitzar 

 tipografies variades amb la inicial de cada vers. 

Llegim cada poema resultant a  una altra classe o a la reunió d'inici de curs amb les famílies. 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: El meu nom és un poema

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Motivació:

PRESENTACIÓ

Fase de
creació:

 L'empresa d'iŀlustració 3D Cess ha realitzat un

abecedari on cada lletra està inspirada en un artista.  

Cada alumne dissenya un collage amb les lletres del seu nom amb fotografies diverses

que hagi portat de casa (de la seva família, dels seus animals, dels jocs que li agradin, )

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/the-artphabet-cess-homenajea-a-los-grandes-del-arte-ilustracion-y-tipografia/


Títol del cercle: El meu nom és un poema

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Projecció
social:

PRESENTACIÓ

Reflexions
educatives:

Exposem els nostres collages a l'entrada de la nostra aula.

Podem fe visites guiades amb altres grups de l'escola, intercicles.

CERCLE

 -Com us heu sentit? Representem-ho amb un color. 

- Creieu que el vostre nom us identifica? Coneixem la història del nostre nom? Algun personatge

conegut que porti el teu nom i una qualitat que t'agradi

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

TESTIMONI ESTUDIANT 11 ANYS

M'he sentit
escoltada



El coneixement és el segon
esglaó de l'escala de

provenció. 
Què és el que tinc en comú
amb la resta de persones?

D'aquesta manera és
possible trencar amb les

etiquetes i els estereotips. 

Coneixement

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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coneixement



E S  V A N  C O N È I X E R ,  E S
V A N  T R A C T A R ,  V A  N É I X E R
L A  I N T I M I T A T ,  I  D E S P R É S

V A  V E N I R  L ' A M I S T A T
S I N C E R A "

 
- L L I B R E  D E  L A  S E L V A -  

 



" Braços oberts"
 

Cercles de coneixença

Educació Infantil
3 a 6 anys

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Identitats, Origen de procedència, 
Diversitat

Fitxa tècnica

BRAÇOS OBERTS

Autoria: Antonio Rubio

Pàgines: 36

ISBN: 978-84-18558-46-7

Format: 220 cm × 195 cm 

Il·lustrador/a: Maria Girón

Editorial: Kalandraka

 



Títol del cercle: Braços oberts

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Objectius:     Adonar-nos de les coses que tenim en comú.

Sensibilització: 

CONEIXEMENT

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Cada infant porta en una caixa tres objectes que siguin importants per a ell o ella. Explica al grup perquè

son importants.*

 Situats en cercle, l'adult (o més endavant, per torns, cadascun dels infants) fa preguntes de coneixement. 

1.

2.

Per exemple: "A qui li agrada la pizza?" Els nens i nenes a qui els agradi la pizza, entren dins el cercle. Es van

fent preguntes i al final del joc els demanarem que es coŀloquin per grups, tenint en compte les afinitats (amb

qui heu coincidit més? Què us ha sorprès? Heu descobert algun company/a amb qui compartiu aficions o

gustos que no sabíeu?...).
*Podem aconseguir la caixa d'una botiga de proximitat.



Títol del cercle: Braços oberts

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Tasca
principal:

CONEIXEMENT

 El llibre "Braços Oberts"és un poema que ens parla de la diversitat. Les iŀlustracions contextualitzen

la història en el dia a dia a l'escola. Podem plantejar als  infants quina és la realitat de la seva

classe. A partir dels noms de la classe, que ja coneixem, podem dir com som cadascun de nosaltres. 

En una part del llibre veiem els retrats de diferents nens i nenes, podem imitar aquesta idea i

fotografiar-nos o retratar-nos i fer un mural amb els nostres noms i on hem nascut. També podem

portar fotografies de la família i completar el mural. 

Podem utilitzar la frase del poema "Si sentiu....., soc de....".

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Títol del cercle: Braços oberts

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Motivació:

CONEIXEMENT

Fase de
creació:

Joseph Cornell és un autor conegut per realitzar caixes tridimensionals amb la

tècnica d' "assemblage". 

Analitzem com creiem que les ha realitzat.

Amb els objetes de l'activitat inicial de presentació i afegint altres objectes o decoracions, cada

infant crea el seu "assemblage" tot fent una caixa de si mateix. 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Cornell


Títol del cercle: Braços oberts

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Projecció
social:

CONEIXEMENT

Reflexions
educatives:

Fem una exposició a la botiga del poble que ens ha proporcionat les caixes buides. 

Ho anunciem amb cartells pel poble, si ha ràdio local en fem difusió.

CERCLE

-Què t'ha sorprès saber d'algun company o companya? 

-Digues algun aspecte que no sabies d'algun amic/a.

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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" Noi noia"
 

Cercles de coneixença

Educació Primària
6 a 12 anys

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Identitats, Gènere, Diversitat

Fitxa tècnica

NOI NOIA

Autoria: Joana Estrela

Pàgines: 48

ISBN: 9788418821257

Format: 220 cm × 195 cm 

Il·lustrador/a: Joana Estrela

Editorial: Takatuka

 

 

https://traficantes.net/editoriales/takatuka


Títol del cercle: Noi Noia

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Objectius:  Adonar-nos de les coses que tenim en comú i respectar les diferències.

Sensibilització: 

Cada alumne porta en una caixa tres objectes que siguin importants per a ells. Explica al grup

perquè son importants per a ell/a.

   2. Situats en cercle. L'adult (o més endavant, per torns, cadascun dels infants) fa preguntes de

coneixement. Per exemple: a qui li agrada la pizza? Als nens i nenes que els hi agradi la pizza,

entren dins el cercle. 

Es van fent preguntes i al final del joc, els demanarem que es coŀloquin per grups, tenint en compte

les     afinitats (amb qui heu coincidit més?)

CONEIXEMENT

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: Noi Noia

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Tasca
principal:

CONEIXEMENT

 El llibre "Noi Noia" és un llibre per a reflexionar sobre la visió de gènere. A l'hora ens proporciona

l'oportunitat de conéixer-nos una mica millor. 

Podem fer estadístiques sobre les diferents preguntes que ens ofereix el llibre: Quin color ens agrada

més?, Què ens agrada més el dolç o el salat?, Quin recollit ens agrada més?, Quin esport practiquem?,

etc. 

Els resultats els podem expressar de diferentes maneres . 

Per complementar aquesta activitat podem fer fotografies de la cara a cadascun dels infants. Els partim

per l'eix de simetria i posem totes les meitats barrejades a una superfície plana. Els nens i nenes han d'

unir dues meitats de diferents infants que creguin que són simètriques. Podem reflexionar entre les

semblances i diferències físiques. 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Títol del cercle: Noi Noia

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Motivació:

CONEIXEMENT

Fase de
creació:

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Joseph Cornell és un autor conegut per realitzar caixes tridimensionals

amb la tècnica d' "assemblage". 

Analitzem com creiem que les ha realitzat.

Amb els objetes de l'activitat inicial de presentació i afegint altres objectes o decoracions,

cada infant crea el seu "assemblage" tot fent una caixa de si mateix. 



Títol del cercle: Noi Noia

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Projecció
social:

CONEIXEMENT

Reflexions
educatives:

Fem una exposició a la botiga del poble que ens ha proporcionat les caixes buides. 

CERCLE

-Alguna cosa que t'ha sorprès saber d'algun company o companya? 

- Digues algun aspecte que no sabies d'algun amic/a.

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

TESTIMONI NENA 10 ANYS

He après que tots/es
tenim un do



La confiança és el tercer
esglaó de l'escala de

provenció. 
Suposa cuidar-se mútuament.
Gràcies a la confiança quan hi

ha un conflicte em puc
mostrar vulnerable. 

 
 
 

Confiança

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

confiança



L A  F O R Ç A  D E  L A  M A N A D A
E S T À  E N  E L  L L O P ,  I  L A

F O R Ç A  D E L  L L O P  E S T À  E N
L A  M A N A D A "

 
- R U D Y A R D  K I P L I N G -  

 



 "Vols ser el meu amic?"
 

Promoure la interacció
 
 

Educació Primària
3 a 6 anys

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Confiança, empatia

Fitxa tècnica

VOLS SER EL MEU AMIC?

Autoria: Amy Hest

Pàgines: 40

ISBN: 9788417673116

Format: 230 x 270 cm

Il·lustració: Jenni Desmond

Editorial: Nube Ocho

 

 

 



Títol del cercle: Vols ser el meu amic?

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Objectius:   Ampliar l'autoconcepte i l'autoestima.

Sensibilització: 

Els alumnes volten per l'espai. Hi ha un d'ells que té el rol d'atrapar a la resta. Per no ser

atrapat, cada infant pot parar-se en un lloc determinat, però no pot tornar a moure's fins que

algun dels seus companys que li passa per sota les cames obertes. 

Coŀlocats en grups petits. Al mig de la classe lliure de mobles hi ha fils, teles... Posem música i

cada grup ha de dansar fent servir el material disponible. Ep! No poden deixar-se anar!

1.

2.

CONFIANÇA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Títol del cercle: Vols ser el meu amic?

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Tasca
principal:

CONFIANÇA

Abans d'atrevir-se a donar el primer pas per començar la seva amistat, els protagonistes de la

història s'observen i van coneixent aspectes del seu veí/veïna. 

En una part del llibre veiem que la conilleta Lola té l'habitació blava i li agrada la xocolata.

Per altra banda, al gosset Simó li agraden les galetes i casa seva és vermella. 

A partir d'aquí podem demanar als infants que descriguin la seva habitació o que la dibuixin. Si

fan el dibuix, podem jugar a endevinar de qui és cada habitació. 

Una altra possibilitat és utilitzar la part de la història on els protagonistes demanen un desig a

una estrella fugaç. Els infants han de dir (o escriure) quin desig demanarien a l'estrella fugaç. 
Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: Vols ser el meu amic?

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Motivació:
Com hem dit, als protagonistes de la història "Vols ser el meu amic?" 

els agraden  les galetes i la xocolata. 

Sarah Lescrauwaet-Beach és coneguda per representar iŀlustracions 

de personatges coneguts amb fruita. 

CONFIANÇA

Fase de
creació:

CERCLE Preparem un pícnic? 
-Què és el que més m'agrada / Alguna cosa que m'agrada molt
-Cadascú  dissenya un plat que representi alguna de les coses que li agradin a través de la
fruita.

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

http://www.myowlbarn.com/2021/01/edible-food-art-for-kids-by-sarah.html


Títol del cercle: Vols ser el meu amic?

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Projecció
social:

CONFIANÇA

Reflexions
educatives:

CERCLE

Creieu que aquests dies (es podran) s'han complert alguns dels vostres desitjos?

Algun desig que esperes que es compleixi aquest any 

Convidem a les famílies a berenar amb les nostres creacions artístiques i aprofitem per

escriure un desig que demanaríem a una estrella fugaç.  

Entre tots els companys, companyes i famílies creem l'arbre dels desitjos. 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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 "Orelles de papallona"
 

Desimboltura motriu

Educació Primària
6 a 12 anys

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Fitxa tècnica

ORELLES DE PAPALLONA

Autoria: Luisa Aguilar

Pàgines: 88

ISBN: 9788490264003

Format: 13 x 20,5 cm

Il·lustració: Toni Cabo 

Editorial: Kalandraka

 

 

 

Autoconcepte, Autoestima, 
Esperit Crític



Títol del cercle: Orelles de papallona

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Objectius:  Ampliar l'autoconcepte i l'autoestima.

Sensibilització: 

Els alumnes volten per l'espai. Hi ha un d'ells que té el rol d'atrapar a la resta. Per no ser

atrapat, cada infant pot parar-se en un lloc determinat, però no pot tornar a moure's fins que

algun dels seus companys que li passa per les cames obertes. 

Coŀlocats en grups petits. Al mig de la classe lliure de mobles hi ha fils, teles... Posem música i

cada grup ha de dansar fent servir el material disponible. Ep! No poden deixar-se anar!

1.

2.

CONFIANÇA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: Orelles de papallona

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Tasca
principal:

CONFIANÇA

Asseguts en cercle parlem si s'han sentit alguna vegada com la Mara, la protagonista del conte. 

Què és el que no ens agrada de nosaltres mateixos? Quins aspectes ens fan sentir insegurs? 

Escrivim en trossos de paper aquestes inseguretats i les posem en un pot. A continuació, les anem

llegint una a una i anem donant resposta semblant a la de la mare de la Mara. Gravem amb

àudio cada missatge. 

L'endemà seguirem l'activitat amb dues aules a les fosques. 

A la primera, se sentenen àudios negatius i a l'altra els missatges positius. 

Posem a la sortida de cada aula un mural on podem posar com ens hem sentit en cadascuna de

les aules. 
Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: Orelles de papallona

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Motivació:

CONFIANÇA

Fase de
creació:

Observem les obres de l'artista Eudald Alabau. 

Reflexionem el perquè d'escollir el gel com a material principal per a les

seves obres. Quines propietats té el gel?

Posem els paperets d'aquelles inseguretats de les quals ens volem despendre en un bric buit.

Cada infant s'emporta el bric a casa i l'omple d'aigua i d'altres elements que vulgui fer servir per

representar el seu bloc de gel (colorant, flors...). Ho posa al congelador i ho porta a l'escola el

dia següent. Fem una composició amb tots els blocs de gel. Comprovem que les nostres inquietuds

van despareixent a mesura que es desfà el gel. 
Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/

https://eudaldalabau.wordpress.com/


Títol del cercle: Orelles de papallona

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Projecció
social:

CONFIANÇA

Reflexions
educatives:

Instaŀlació efímera al pati. 

Podem gravar-ho i explicar el procés seguit. 

Publicar-ho al web de l'escola.

CERCLE

Alguna cosa que demano al grup per a que sostengui la meva inseguretat.

Alguna cosa que puc aportar jo per fer més fort al grup.

Alguna cosa que podem fer per sentir-nos segures en el grup.

(2 rondes, si s'escau de cada pregunta. Podem reprendre el cercle en un altre moment per

aprofundir l'experiència i l'escolta del grup)
Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

TESTIMONI
ESTUDIANT 8 ANYS

Quan llegim
junts, estem
connectats



L'estima és el quart esglaó de
l'escala de provenció. 

Fomentar la valoració positiva
pròpia i dels altres. Saber

conviure en la diversitat com
quelcom que ens beneficia. 

 
 
 

Estima

ESTIMA



N O  E S T I C  B O I G ,
S I M P L E M E N T  L A  M E V A

R E A L I T A T  É S  D I F E R E N T  D E
L A  T E V A

 
- L E W I S  C A R R O L L -

 



"Gnoma"
 

Jocs per expressar afecte
 
 
 

Educació Primària
3 a 6 anys



Companyerisme, diferències,
 acceptació

Fitxa tècnica

GNOMA

Autoria: Emilia Lang i Eduard Blanch

Pàgines: 40

ISBN: 9 788494 686726

Format: 23x23 cm

Editorial: Kireei (distribuït per Savanna Books)

 

 

 

 



Títol del cercle: Gnoma

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Objectius:  Treballar la consciència emocional. 

Sensibilització: 

Sessió de massatges. 

Per parelles o per petits grups en fileres es poden anar fent massatges amb material donat

(pilotes, plomes, etc.). 

ESTIMA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: Gnoma

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Tasca
principal:

ESTIMA

Les protagonistes de l'àlbum són dos personatges molt diferents, però que es necessiten l'una

a l'altra per ser felices. Per això és important sentir l'estima vers una persona i ser conscient

del perquè.

Proposem que els infants es puguin dir "T'estimo perquè..." mitjançant un cor de roba. Qui té el

cor es dirigeix a un company o companya i li diu, a la seva manera (respectant les necessitats

de cadascú) perquè l'estima. Seguidament es passa el cor a aquest company perquè es pugui

dirigir a una altra persona o diverses.

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: Gnoma

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Motivació:

ESTIMA

Fase de
creació:

Veure l'espectacle de titelles

-Creació d'un espectacle de titelles per part de l'alumnat. 

(Es poden cosir les titelles en hores d'educació artística amb robes de casa, mitjons, mitges...)

-Podem demanar ajuda als companys més grans de l'escola. 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

https://youtu.be/JmMcCCOnzqA


Títol del cercle: Gnoma

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Projecció
social:

ESTIMA

Reflexions
educatives:

Representació a les famílies o a les altres classes.

CERCLE

Alguna cosa que us ha agradat realitzar el vostre rol dins l'obra

Alguna persona que creus que t'estima

Alguna persona que tu estimes

Alguna persona més que creus que t'estimes

Qui creus que t'ajudaria en la situació de la Gnoma?

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



 "Lili"
 

Dinàmiques de relaxament
Cercles de diàleg

 
 

Educació Primària
6 a 12 anys



Empatia, Autoconcepte, Autoestima

Fitxa tècnica

LILI

Autoria: Wen Dee Tan

Pàgines: 24

ISBN: 978-84-9415-90-84

Format: 23 x 1.1 x 25 cm 

Il·lustració: Wen Dee Tan

Editorial: Babulinka Books

 

 

 



Títol del cercle: Lili

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Objectius:    Treballar la consciència emocional. 

Sensibilització: 

     Sessió de massatges. 

    Per parelles o per petits grups en fileres es poden anar fent massatges amb material donat

(pilotes, plomes, etc.). 

ESTIMA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: Lili

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Tasca
principal:

ESTIMA

Asseguts en cercle, parlem a partir d'aquestes preguntes: 

- Què aporto al grup? 

- Què necessito que m'aporti el grup?

Fem referència al llibre "Lili" per adonar-nos que un mateix aspecte pot ser concebut com quelcom

perjudicial o com alguna cosa beneficiosa pel grup. 

Podem dibuixar la silueta de cada component del grup fent com una fotografia d'equip amb les

nostres siluetes. A dins hi podem posar els aspectes positius que considerem que tenim. D'aquesta

manera veurem quantes capacitats aportem entre tots/es. 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: Lili

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Motivació:

ESTIMA

Fase de
creació:

Observem obres de light painting. Hi ha artistes com el Hannu Huhtamo

o els catalans Koalitic que fan maravelles amb la fotografia i la llum. 

Experimentem lliurement amb càmeres de fotografiar, llums i ombres.

En un full negre i per grups intentem representar com ens sentim com a grup. 

Ens fotografiem.

 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

https://www.hannuhuhtamo.com/


Títol del cercle: Lili

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Projecció
social:

ESTIMA

Reflexions
educatives:

Podem escriure un mail a les famílies, explicant el procés viscut i amb les fotografies adjuntes. 

Projecció a l'escola del resultat final 

Botiga de qualitats: 

Cada component del grup té quatre caixes. Cada caixa té escrita en gran una de les qualitats que

pensen que poseeixen. 

Se'ls fa la següent pregunta: 

Si haguéssis d'anar a buscar alguna habilitat que creus que et manca, a qui li aniries a buscar?

CERCLE

Què t'emportes avui?

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

TESTIMONI 12  ANYS

M'agrada llegir, però
encara m'agrada més
compartir les lectures



La comunicació és el cinquè
esglaó de l'escala de

provenció. 
 

Diàleg i escolta activa són les
eines necessàries.

 
 
 

Comunicació

comunicació



Com podem treballar-ho a 
 l'aula?

 
http://donespauseguretat.cat/arpi

lleresescolapau/?page_id=189
 
 
 

Jo missatge

 Quan (observació)
  Jo em sento (sentiments)
  Perquè necessito (necessitats)
 M'agradaria (peticions)

Podem seguir aquesta estructura
del JO MISSATGE :  



D E  R E S  E M  S E R V E I X  S E R
H O M E . . . S I  N O  E N T E N C  E L

L L E N G U A T G E  Q U E  F A N
S E R V I R .

 
- R U D Y A R D  K I P L I N G -

 



"Set ratolins cecs"
 

Jo missatge
 
 
 
 
 

Educació Primària
3 a 6 anys



Punts de vista, comunicació

Fitxa tècnica

SET RATOLINS CECS

Autoria: Ed Young

Pàgines: 40

ISBN: 978-84-936843-9-6

Format: 24,8 x 27,9 cm

Editorial: Ekaré

 

 

 

 



Títol del cercle: Set ratolins cecs

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Objectius:  Treballar l'escolta activa.

Sensibilització: 

COMUNICACIÓ

Coŀlocarem tantes cadires com participants formant un cercle. Els membres del grup hauran
d’anar caminant pel voltant.

Mentrestant els acompanya un suport musical. Quan aquest s’aturi, els participants han de
seure en una cadira. Cada cop s’eliminaran més cadires i el grup haurà de desenvolupar
estratègies per a que totes les persones estiguin sobre les cadires sense tocar el terra.

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: Set ratolins cecs

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Tasca
principal:

COMUNICACIÓ

Aquest preciós àlbum iŀlustrat narra una faula oriental. La història tracta sobre set ratolins que

troben una "cosa" estranya en un llac. Cada ratolí va opinant i dient el que creu que és aquesta

"cosa" estranya.  El conflicte ve quan cadascú té una opinió diferent del que és. Arribaran a

descobrir de què es tracta?

Realitzem els personatges amb plastilina o fang i representem la història. 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Motivació: Mostrem diferents iŀlusions òptiques. 

Intentem arribar a un consens del que estem veient. 
Per obrir laquest recurs, clicar icona d'obrir l'enllaç

https://maresipares.cat/illusions-optiques-que-us-sorprendran/


Títol del cercle: Set ratolins cecs

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Projecció
social:

COMUNICACIÓ

Reflexions
educatives:

 Facilitem un llistat de sentiments i necessitats per acompanyar a l'infant a verbalitzar el que ha sentit.

Fase de
creació:

 
Com ens hem sentit dibuixant amb els ulls tapats?

Mostrem als infants el vídeo on es veuen dibuixant amb els ulls tapats.

 
CERCLE

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Dibuixar a partir d'una música donada en un paper negre amb els ulls tapats.Per exemple, podem utilitzar

"Al Matí de Peer Gynt d'Edvart Grieg. Podeu escoltar-la en aquest ENLLAÇ.

Clicar aquesta icona per accedir a l'enllaç

https://youtu.be/Wi3FJa3R2V8


Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



 "Un nen molt estrany"
 

Dinàmiques sensorials
i expressió

 
 

Educació Primària
6 a 12 anys



Resolució de conflictes, 
reforç positiu, emocions

Fitxa tècnica

UN NEN MOLT ESTRANY

Autoria: Ricardo Alcántara

Pàgines: 36

ISBN: 978842614750-9

Format: 26,5 x 26,5 cm

Il·lustració: Albert Asensio

Editorial: Joventut

 

 

 



Títol del cercle: Un nen molt estrany

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Objectius:  Treballar l'escolta activa.

Sensibilització: 

COMUNICACIÓ

Coŀlocarem tantes cadires com participants formant un cercle. Els membres del grup hauran
d’anar caminant pel voltant.

Mentrestant els acompanya un suport musical. Quan aquest s’aturi,. els participants han de
seure en una cadira. Cada cop s’eliminaran més cadires i el grup haurà de desenvolupar
estratègies per a que totes les persones estiguin sobre les cadires sense tocar el terra.

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: Un nen molt estrany 

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Tasca
principal:

COMUNICACIÓ

Llegim i comentem el llibre "Un nen mot estrany".

Reflexionem  sobre les persones que ens fan de xarxa i que són importants. 

Seguidament ens coŀloquem per parelles. Sense parlar haurem d'explicar al nostre company/a

alguna cosa que ens preocupi. 

A continuació, el company/a haurà de representar-ho en un dibuix en blanc i negre, destacant

amb algun color el que simbolitza la preocupació de la seva parella. D'aquesta manera, farem

servir la tècnica  que utilitza l'iŀlustrador del llibre, Albert Asensio. 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: Un nen molt estrany 

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Motivació:

COMUNICACIÓ

Fase de
creació:

 

Fem un viatge sonor pel voltant de l'escola. 

Podem fer un recull dels sons que escoltem. 

Analitzem l'obra "Frontalitat endins" de l'Assumpció Mate. 

Ens adonem que hi ha multitud de sons dins del bosc. 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

https://www.fundaciovilacasas.com/fr/works/assumpcio-mateu


Títol del cercle: Un nen molt estrany 

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Projecció
social:

COMUNICACIÓ

Reflexions
educatives:

Col.locar uns codis QR pel recorregut que hem realitzat. D'aquesta manera pot quedar un

itinerari sonor de l'escola i del seu entorn. 

CERCLE

Com ens hem sentit amb cada so? 

Quins ens fan sentir còmodes? 

On ens agrada estar, per què? 

Podem gravar o imitar aquells sons que ens agraden en petits grups

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

TESTIMONI
Nena de 9 anys

No sabia que el meu
company es sentia

d'aquesta manera. Ara
l'entenc més. 



La presa de decisions és el
sisè  esglaó de l'escala de

provenció. 
Hem de veure la necessitat i
voler formar part d'un grup. 
Poder decidir per mitjà del

consens, on tothom es senti
còmode amb la decisió presa. 

 
 

Presa de decisions

PRESA DEDECISIONS



"Aigua"
 

Temps de cercle
 
 
 
 
 

Educació Primària
3 a 6 anys



Consens, grup

Fitxa tècnica

 AIGUA

Autoria: Anna Aparicio

Pàgines: 40

ISBN: 9788494584312

Format: 23x25cm

Editorial: Babulinka Books

 

 

 

 



Títol del cercle: Aigua

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Objectius:
Donar estratègies per la presa de decisions.

Superar les frustracions que ens poden provocar les nostres decisions.

Sensibilització: 

PRESA DE DECISIONS

Ens repartim per l'espai. 

Comença el més petit del grup dient alguna cosa que el caracteritzi i cregui que els

companys poden tenir en comú. Per exemple: m'agrada el futbol. 

Qui comparteixi aquella característica l'ha d'agafar la mà. D'aquesta manera, acabarem

formant una cadena de tot el grup. 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: Aigua

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Tasca
principal:

PRESA DE DECISIONS

En un petit poble situat en una vall tots els habitants van a la seva fins que un dia  hi ha una

inundació. Arribat aquest moment, necessiten reunir-se i esbrinar què passa. 

En diversos moments de la història es veu com els protagonistes han d'anar prenent decisions

per tal d'arribar a una solució. 

Podem jugar a inventar-nos diferents finals per aquesta mateixa història.

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: Aigua

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Motivació:

PRESA DE DECISIONS

Fase de
creació:

Creem zentangles.

ZENTANGLE 

El Zentangle és una tècnica artística la qual consisteix en realitzar dibuixos a partir de patrons

repetits i estructurats. En aquesta tècnica no es conceben els errors, ja que les línies que

d'altres maneres esborraries, aquí s'utilitzen per fer un altre traç. D'aquesta manera, aquesta

expressió artística és ideal per treballar la frustració, la concentració... En definitiva, és un

treball amb tu mateix. El resultat de treballar els zentangles en gran grup és un clima íntim i

introspectiu molt potent. 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: Aigua

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Projecció
social:

     Podem ensenyar aquesta tècnica al casal d'avis més proper. Realitzem una sessió conjunta i l'exposem. 

PRESA DE DECISIONS

Reflexions
educatives:

Com us heu sentit quan heu realitzat una línia que no volíeu fer? L'heu pogut utilitzar per fer una forma nova?

Com us ha fet sentir treballar amb gent gran? Què us ha sobtat més?

CERCLE

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



 "Capibares"
 

Temps de cercle
 
 
 
 
 

Educació Primària
6 a 12 anys



Migracions, acceptació 

Fitxa tècnica

ELS CAPIBARES

Autoria: Alfredo Soderguit

Pàgines: 48

ISBN: 978-84-120600-9-6

Format: 21,7 x 25 cm

Il·lustració: Alfredo Soderguit

Editorial: Ekaré

 

 

 



Títol del cercle: Els capibares

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Objectius:

Sensibilització: 

PRESA DE DECISIONS

Donar estratègies per la presa de decisions.
Superar les frustracions que ens poden provocar les nostres decisions.

Ens repartim per l'espai. 

Comença el més petit del grup dient alguna cosa que el caracteritzi i cregui que els

companys poden tenir en comú. Per exemple: m'agrada el futbol. Qui comparteixi

aquella característica l'ha d'agafar la mà. D'aquesta manera, acabarem formant una

cadena de tot el grup. 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: Els capibares

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Tasca
principal:

PRESA DE DECISIONS

Llegim i comentem el llibre "Capibares". Reflexionem  sobre les  migracions. Quines migracions coneixem?

Potser algú de nosaltres ha canviat de casa i ha anat d'un entorn urbà a un entorn rural (o a l'inrevés)? 

 Potser hi ha algú de nosaltres que ve d'un país llunyà? Com convivim uns amb els altres?

Seguidament, i en el cas que no ho haguem fet ja, posem en comú les normes de convivència del grup.

Tothom hi està d'acord? Ens sentim tots i totes a gust? I al pati? Tothom té poder de decisió?

Seguidament ens dividim per grups. Podem fer mandales amb materials d'us quotidià. En el procés de

realització anem observant els rols que adquireixen els diferents alumnes, si arriben a decisions  a través

de consens o decideixen votar. Un cop acabades les diferents mandales han de triar quina representa

millor al grup. 

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Títol del cercle: Els capibares

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Motivació:

PRESA DE DECISIONS

Fase de
creació:

Chiharu Shiota, és una artista que sovint utilitza fils 

per tal de fer instaŀlacions. 

Ens podem inspirar en ella per tal de realitzar una instaŀlació que uneixi a tots els components

del grup. Haurem de decidir per consens com farem la instaŀlació que representarà la necessitat

de totes les veus. 
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Títol del cercle: Els capibares

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Projecció
social:

PRESA DE DECISIONS

Reflexions
educatives:

Realitzem la instaŀlació en un espai públic. Prèviament haurem demanat permís a l'Ajuntament. 

Les persones del poble o del barri podran incorporar nous fils. D'aquesta manera l'obra s'anirà fent

gran i passarà de ser una instaŀlació que ens representa com a grup, a una que representa a la

comunitat educativa. 

CERCLE

Alguna estratègia que has fet servir per realitzar aquest treball (2 rondes, si s'escau)

Fem un recull de totes aquelles habilitats i estratègies que hem hagut de fer servir per tal de realitzar el

treball plantejat i els pengem a l'aula. Primer ho treballem oralment i després amb murals, postit, cartolines.
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Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

TESTIMONI
Nen de 8 anys

Aquest treball ha estat un
descans per a mi. M'he

sentit calmat. 



La cooperació és el setè
esglaó de l'escala de

provenció. 
Els èxits d'uns, són els èxits

dels altres, ja que es
persegueix un objectiu comú. 

 
 
 
 

Cooperació
coooperació



T O T S  T E N I M  U N A  M I C A  D E
P O R .

P E R Ò  J U N T S  N O  E N  T E N I M
T A N T A .

 
- C H A R L I E  M A C K E S Y  -

 



"Neda que neda"
 

Assemblea: objectiu grupal
 
 
 
 
 

Educació Primària
3 a 6 anys



Cooperació, Treball en equip, 
diversitat, superació

Fitxa tècnica

NEDA QUE NEDA

Autoria: Leo Lionni

Pàgines: 36

ISBN: 9788416804023 

Format: 27,5x22cm

Editorial: Kalandraka

 

 

 

 



Títol del cercle: Neda que neda

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Objectius:
  Jugar i gaudir en equip

  Cooperar

Sensibilització: 

Ens coŀloquem per grups. Cada grup s'imagina que està a la vora d'un riu i que l'ha de

travessar. Els equips disposen d'un cert nombre de cadires i l'única consigna és que un

cop estan travessant el riu no poden baixar de les cadires. 

Futbol cooperatiu. Només podem marcar gol si tots els membres del nostre equip han

tocat la pilota. 

1.

2.

COOPERACIÓ
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Títol del cercle: Neda que neda

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Tasca
principal:

COOPERACIÓ

"Neda que neda" narra la història d'un petit peix que és diferent a la resta de peixos amb

els qui neda. Un dia els seus companys son engolits per una tonyina. En un inici, el peixet,

té molta por, però aviat descobreix un món extraordinari que el fa avançar. Més

endavant, coneix un banc de peixos i els ajuda a semblar més forts i temibles per tal de no

ser cruspits. 

Podem utilitzar el llibre per tal de fer veure que junts podem realitzar grans coses. 

A partir d'aquesta conversa pot sorgir l'objectiu de grup: què podem fer com a grup que

no puguem realitzar individualment?
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Títol del cercle: Neda que neda

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Motivació:

COOPERACIÓ

Fase de
creació: Realitzem un dibuix coŀlaboratiu tot estampant un mural que ens representi com a classe. 

Podem entretenir-nos en les iŀlustracions del mateix àlbum

iŀlustrat. 

Ens fixem en les estampacions sobre fons blanc. 
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Títol del cercle: Neda que neda

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Projecció
social:

COOPERACIÓ

Reflexions
educatives:

Es poden penjar a la paret les paraules que han dit en el cercle un cop les han escoltades i compartides

amb el seu dibuix del que volen dir aquestes paraules.

A l'entrada de l'escola hi pot haver els murals de totes les classes. 

Ho podem aprofitar per posar informacions relacionades amb les diferents classes. 

CERCLE

-Digueu dues o tres paraules que defineixin el grup. 

 -Alguna cosa que t'agrada de formar part d'aquesta classe
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"Veïns"
 

Assemblea d'aula: objectiu grupal
 
 
 
 
 

Educació Primària
6 a 12 anys



Acceptació, cooperació, simbiosi

Fitxa tècnica

VEÏNS

Autoria: Ignasi Blanch

Pàgines: 32

ISBN: 9788494584350

Il·lustració: Anna Aparicio

Editorial: Babulinka Books

 

 

 

 



Títol del cercle: Veïns

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Objectius:

Sensibilització: 

Ens coŀloquem per grups. Cada grup s'imagina que està a la vora d'un riu i que l'ha de

travessar. Els equips disposen d'un cert nombre de cadires i la única consigna, és que un cop

estan travessant el riu no poden baixar de les cadires. 

Futbol cooperatiu. Només podem marcar gol si tots els membres del nostre equip ha tocat la

pilota.

Joc del banc suec (s'han d'ordenar amb diferents consignes sense baixar del banc - cal

cooperar per arribar a aconseguir-ho) 

1.

2.

3.

COOPERACIÓ

  Jugar i gaudir en equip.

  Cooperar.
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Títol del cercle: Veïns

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Motivació:

COOPERACIÓ

Fase de
creació:

Visionem algun curt que parli sobre cooperació. 

Un bon exemple és el curt "A Cloudy Lesson"

Tasca
principal:

Creem un vídeo recreant situacions quotidianes on la cooperació és la protagonista. 

Analitzar aquelles situacions on no ens atrevim a creuar el "límit de la nostra pàgina".

Definim l'objectiu grupal per aquest trimestre. Què pot aportar cadascú de nosaltres al

grup?
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Títol del cercle: Veïns

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Projecció
social:

COOPERACIÓ

Reflexions
educatives:

Publiquem els nostres vídeos a la pàgina web de l'escola. 

També podríem ensenyar-los com a anuncis en alguna representació de l'escola. 

CERCLE

-Alguna cosa que no m'agrada quan treballo amb actitud competitiva.

-Quines diferències veieu al treballar de manera cooperativa o competitiva? 

(petit grup)

-Alguna cosa que m'agrada quan treballo cooperativament.
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COSIM LA
CONFIANÇA

COMUNITÀRIA

Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Font: Projecte de transformarció social Hondures
Associació Teixint fils d’emocions (ARTIPAU) 
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

“Les arpilleres són una tècnica tèxtil que, com a eina de
denúncia i afrontament s’utilitzen per primera vegada a
Xile. A el conèixer aquesta eina em vaig quedar
prendada de com les dones resignificaven les robes de
les víctimes, utilitzant-les per cosir i expressar el dolor
que sentien per la desaparició forçada dels seus
familiars … 
A partir d’aquí, alguna cosa es va començar a gestar
dins meu i va fer possible que em preguntara quan ia
quina hora podem escoltar les emocions dels nens i
nenes? … I vaig pensar: per què no es pot cosir a les
escoles de Catalunya? I avui s’ha convertit en una
proposta d’educació per a la pau”. 

 
Neus Bartrolí, creadora de la metodologia TFE.

Ara podeu
crear el vostre

propi llibre
utilitzant la

tècnica de les
arpilleres.



Us convidem a veure algunes experiències de cosir i
transformar emocions a les aules de Catalunya

Teixint fils d'emocions 
 https://www.youtube.com/watch?v=wSBb2cGUgCE&t=34s
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PER SABER-NE MÉS SOBRE
CONFLICTE,PROVENCIÓ I CERCLES

DE DIÀLEG
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Si promovem les bones relacions en el grup i el sentiment
de  pertinença a la comunitat prevenim molts conflictes i
malestar. Actuar de manera preventiva és bàsic"
                                                              Vicenç Rul.lan
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Comunitats
Educatives
Literàries&

Artesanes de
Pau





I des de la li
teratu

ra 

com  

podem tre
ballar

 

la provenció? 
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ROL DE LA FACILITADORA/DOCENT

Generar confiança
Crear un ambient segur
Acceptar les diferents posicions i interessos
Mantenir l’enfocament i motivació
Vetllar pel benestar dels integrants del cercle
Acceptar i incloure les diferències ètniques i
culturals
Emprar rituals
Usar un objecte per al diàleg

Durant la facilitació d’un cercle, la persona
facilitadora ha de procurar fer modelatge.

Educar en i per al conflicte, Cascón Paco
Cascón, Paco y Beristáin, Carlos M. La alternativa del juego I i  II  
 Juegos y dinámicas de educación para la paz.
Catarata,Madrid,1998
Rul.lan Vicenç, Círculos de diálogo
https://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/co
nvivencia/una-comunitat-educativa-restaurativa-i-
resilient/Altres-recursos/documents/5.1A.pdf
Boqué , Carme Prácticas Restaurativas Prevención: 20 Círculos de
la palabra y una Asamblea en el aula Narcea 2020

Recomanem:

 
Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Font: Jean Smith
 



Treballar  des del  SENTIR, OBSERVAR, TRANSFORMAR.
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