
 INTRODUCCIÓ
L’ autoimatge que tenim es va consolidant a partir de la 
imatge que les altres persones tenen i transmeten de 
nosaltres
En molts casos, l’autoimatge es construeix mitjançant 
la comparació amb altres persones. La comparació 
amb determinats estereotips, transmesos a través de 
la publicitat i els mitjans de comunicació, genera una 
autoimatge negativa. És necessari, per tant, ajudar 
l’alumnat a valorar les seues pròpies qualitats sense 
comparar-se. 
A través de la següent activitat, es plantegen situacions 
on els alumnes podran practicar i entrenar habilitats 
d’identitat personal associades a la seua edat. 
D’aquesta manera, se’ls ajuda a augmentar o millorar 
el seu propi repertori conductual que els permetrà 
moure’s amb majors garanties d’èxit.

 OBJECTIUS
 Valorar l’expressió de sentiments i opinions, com a mitjà per a la comunicació.
 Afavorir les relacions interpersonals.
 Expressar sentiments positius respecte a un mateix i als altres.
 Afavorir l’autoestima.
 Aprendre a pensar en positiu.
 Afavorir l’autoaceptación.

 MATERIALS
 Fotocòpies d’avatars (Annex 1).

EXCM. AJUNTAMENT D’ALACANT 
REGIDORIA D’EDUCACIÓ 

DÓNA’M UN LIKE

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/1FAIpQLSfoS_5msQiwFeJR0dj7ODm9jzWe_34WUVZIYDYCg6lCJZ-yYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm2-M-3FO3f14GraW9Bp6g2zqhTRNbO29KihZvZTwwkhQZQQ/viewform


1. CREACIÓ D’AVATARS 
Per a la creació de l’avatar hauran d’entrevistar 
a la seua parella  de referència i ressaltar-ne 
únicament aspectes positius.
Dibuixarà, pintarà de colors i escriurà davall en 
gran les característiques i accions positives 
que considere reals i que facen especial 
el personatge creat i que seran les del seu 
company o companya.
Els aspectes que e facen especial han d’estar 
contextualitzats en:
•	 En l’àmbit escolar
•	 En l’àmbit familiar
•	 Valors personals.
Cadascú estarà creant un avatar basant-se en  
la seua parella de referència, i serà partícip i 
col·laborarà amb la creació del seu propi.
El professorat guiarà el grup donant idees 
sobre distintes habilitats.

2. PRESENTACIÓ D’AVATARS 
Es presentaran davant de la classe els 
avatars, eixint per parelles. Han de ser 
exposicions breus i dinàmiques, després 
de les quals la persona representada, de 
forma obligatòria, haurà de mostrar gratitud 
a qui ha creat el seu avatar davant de tota la 
classe: amb una abraçada, xocant la mà o 
simplement, donant les GRÀCIES.

3. REFLEXIÓ FINAL  
Després de l’exposició i presentació de els 
habitants del “remot planeta”. El o la docent  
haurà de preguntar a l’ alumnat sobre quins 
han sigut els seus sentiments, si els ha 
agradat que ressalten les seues virtuts i 
parlen bé de cadascú davant de tota la classe 
i si hi estan acostumats.
Se’ls ajudarà a entendre com és de fàcil fer 
feliços a altres persones i les poques vegades 
que invertim temps a dir-los les coses bones , 
i la importància de valorar i donar les gràcies.

 DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
L’activitat és la continuació del joc virtual realitzat prèviament. Durant la sessió crearem i 
presentarem els habitants del planeta del nostre protagonista, que serà l’alumnat de la classe.
A cada alumne i alumna se li assignarà un company o companya a qui haurà de crear-li el seu 
avatar	basant-se	en	almenys	tres	característiques	i	accions	positives,	no	fictícies,	que	marquen	
la seua IDENTITAT PERSONAL, que facen que se senta especial pel que és.
La sessió està estructurada en 3 fases:



Anexe 1

Dibuixa i pinta de colors el avatar

Característiques

Accions del personatge creat


