
 INTRODUCCIÓ
Per a afavorir el creixement psicoemocional de l’alumnat és important 
ajudar-los a desenvolupar un repertori d’habilitats com més extens millor. 
Açò augmentarà les seues probabilitats d’adaptació als diferents contextos 
canviants a què s’enfronten.
Quan una persona té habilitats socials, sol comptar amb bones habilitats de 
comunicació i amb un bon autocontrol emocional, la qual cosa contribueix 
que mantinga una alta autoestima.
Les habilitats socials faciliten la relació amb els iguals (germans, amics, 
companys de classe, veïns,etc.) i amb els seus adults de referència (pares 
i mares, iaios, familiars, professors...), no sols inclouen la comprensió i l’ús 
de convencions socials, sinó que també incorporen la capacitat d’entendre 
el món interior propi a través de la relació amb els altres, la forma en què ens 
comuniquem, la reciprocitat i la capacitat d’establir relacions interpersonals.
La necessitat  que se’ls reconega i d’integrar-se dins d’un grup és vital en 
l’adolescència, per això és important que es treballe en edats anteriors. Si no 
ho aconsegueixen, açò pot influir en la seua autoestima i generar un malestar 
emocional que pot derivar en un altre tipus de dificultats com depressió, 
aïllament, addiccions, trastorns d’ansietat.
A través de les següents activitats es plasma que l’alumnat reflexione sobre les 
seues pròpies habilitats propiciant que treballen en el seu desenvolupament.
.

 OBJECTIUS
 Fomentar en el grup un ambient de confiança i 
respecte.

 Ajudar el grup a reflexionar sobre les seues pròpies 
habilitats socials i com poder aplicar-les.

ACTUANT S’ENTÉN LA 
GENT

 DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Es formaran xicotets grups de 4 o 5 persones.
L’activitat consistirà en la recreació d’un concurs televisiu 
on tot l’alumnat participarà representant diferents 
escenes i fent la funció de jurat, públic i actors/actrius.
La sessió s’estructura en 4 fases contínues:

EXCM. AJUNTAMENT D’ALACANT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ

Per favor, dóna’ns la teua opinió del joc

Gràcies

AVALUACIÓ
Si jugues des d’un 
col·legi a la ciutat 

d’Alacant

AVALUACIÓ
Si jugues

des d’una altra 
localitat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXf_CwkI-VTpduCq-ILVU_OEdENg1os6_IItnsjjxAfZwsVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL_WdKL8qPqaNY9d84qGZREfDUPzpyd4Qgg2aNTcufMCDmbg/viewform


1. Posant en marxa la 
nostra memòria

El professor haurà d’explicar els 
continguts i competències que 
s’han treballat amb el joc “Tria de 
6é (vegeu annex 1).

2. A actuar
Es repartirà a cada grup un “pack” 
de competències que es presenten 
a continuació:

• Autoestima / Aprendre a pensar 
en positiu / Acceptar-se a si ma-
teix.

• Identificar característiques de 
Pressió de Grup / Aprendre a dir 
“NO” / Valorar l’expressió d’opini-
ons i sentiments, encara que si-
guen contraris al grup.

• Prendre consciència que les nos-
tres decisions afecten el grup / 
Analitzar actituds davant dels 
conflictes / Identificar comporta-
ments responsables i irresponsa-
bles.

Cada un dels grups crearà una es-
cena on plasmaran les competèn-
cies del seu “pack” i la representarà 
davant de la resta de la classe.

El professorat haurà de triar un 
equip que farà les funcions del ju-
rat. El jurat, en col·laboració amb el 
professorat, haurà de puntuar les 
actuacions dels grups. Les puntu-
acions únicament tindran punts 

de 5 a 10, sent el 5 una represen-
tació bona i el 10 un representació  
excel·lent.

S’ha d’indicar als grups que fan de 
públic en cada moment que hau-
ran d’endevinar les competències 
que han aparegut en cada una de 
les representacions, però han de 
mantenir-les en secret fins al final. 
En acabar totes les actuacions, 
el professorat podrà convidar a la 
reflexió amb preguntes del tipus: 
Què creieu que s’està treballant en 
cada representació? Com les han 
expressades?

3. Parlem de sentiments
Una vegada s’ha acabat la repre-
sentació per part de tots els grups, 
el professorat podrà aprofitar per 
a reflexionar amb l’alumnat sobre 
aquests aspectes:

• Com vos heu sentit quan féieu de 
públic?

• Com vos heu sentit quan estàveu 
representant?

• Com vos heu sentit quan féieu de 
jurat?

• És fàcil posar-se davant d’un grup 
de persones per a parlar?

• Què vos ha paregut més difícil de 
l’activitat?

• Amb allò que vos ha resultat més 
difícil, va haver-hi alguna cosa 
que vos haja ajudat?

ANNEX 1
A continuació, el professorat podrà trobar els objectius i les habilitats/
competències que s’han treballat a través del joc “Tria” de 6é de primària.

CONTINGUTS
• Identificar algunes característiques de la pressió del grup i com afrontar-les.
• Cal aprendre a dir “no” davant d’ofertes que no encaixen amb les teues 

actituds i interessos, sense fer mal els altres.
• Valorar l’expressió de les opinions i sentiments personals, independentment 

de si són, o no, coincidents amb el grup.
• Prendre consciència que les nostres decisions tenen repercussions en els 

altres.
• Analitzar les actituds pròpies davant dels conflictes.
• Identificar comportaments responsables i irresponsables i reflexionar sobre 

el concepte de responsabilitat.
• Afavorir l’autoestima i pensar en positiu.
• Acceptar-se a si mateix.

HABILITATS/COMPETÈNCIES
•	 Autoestima, entesa com a sentiment de quant m’estime o quant em valore.
•	 Comunicació	eficaç	i	escolta	activa s la capacitat per a expressar amb 

precisió el que vull dir i escoltar els altres, utilitzant els recursos necessaris 
per a sol·licitar precisió en el missatge (preguntar, parafrasejar...).

•	 Responsabilitat personal, entesa com el valor de ser conscient de les 
accions i les seues conseqüències dels comportaments propis. Implica 
cuidar d’un mateix i dels compromisos que s’adquireixen amb els altres.

•	 Autoconcepte és l’opinió que una persona té sobre si mateixa i que porta 
associat un juí de valor.

•	 Pensament crític, entès com la capacitat d’analitzar o argumentar amb 
criteris personals, evitant opinar com l’entorn sense abans haver analitzat la 
informació.

•	 Comunicació intrapersonal, és el diàleg intern que una persona manté amb 
si mateixa i comprèn des de pensaments, judicis, somnis...


