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EDUCACIÓ INFANTIL

CICLE MITJÀ

Treballar emocions

valorar una sortida

RI Si fossis un color , quin t'agradaria ser
RTE Com em sento avui? Avui em sento ... i per què?

RI. Si fos un país, quin país series?
RTE Una cosa positiva de la sortida..

RT: què m'ha agradat del dia d'avui?

Un aspecte que es podria millorar de la sortida
A la propera sortida em comprometo a ....
RT Una idea que m'emporto de la sortida

RI Si fossis uns dibuixos animats, quin
series?
RTE Què és el que més t'ha agradat de la sortida a la granja?

RI: Si fossis un personatge de vídeo joc
quin, t'agradaria ser?
Quin aspecte positiu te aquest curs amb mesures COVID
Quin aspecte penses que podries millorar de l'escola respectant

Si fossis un dinosaure quin t'agradaria ser?
Quin dinosaure voldries que visqués actualment amb nosaltres i
perquè?

aquestes mesures
Quin compromís és el teu davant la nostra situació dins l'escola

Valoració del trimestre de matemàtiques
RI: Quin animal t'agradaria ser?
RTE: Què valores positivament d'aquest trimestre?

RI:Si fossis un animal, quin t'agradaria ser
RTE: T'agrada venir a l'escola? Si, no? per què? què és allò què
més t'agrada fer quan vens a l'escola?
RT: Què o qui m'ha fet sentir avui feliç a l'escola?

Al següent trimestre em comprometo a...
RT: Quina idea m'emporto després d'aquestes re exions?

RI: Si fossis una etapa de la historia,quina t'agradaria ser?
Quines són les avantatges i inconvenients d'aquesta etapa?
Creus que és important conèixer el passat per entendre el futur?

CICLE SUPERIOR
CICLE INICIAL
Emocions en activitat de moviment lliure
amb música
RI: Si fossis un instrument musical, quin series?
RTE: Quin company t'ha emocionat amb el seu moviment? per
què?
RT: Què has après amb aquesta activitat, t'has sentit lliure
realment?

Cercle de coneixement
RI. D'on ve el teu nom?
RTE. Què és el que més et motiva d'aquest projecte/espai?
Què n'esperes aprendre?
Què pots aportar al grup?
RT. Amb quina emoció comences aquest projecte?

Si fossis un youtuber. Qui t'agradaria ser?
Explica una cosa positiva de l'activitat plàstica que hem fet avui?
Què podem fer per a que aquesta activitat t'agradi i més i et

RECEPTES DE CUINA RI Si vas a un
restaurant quin plat et demanaries? Per
què?

resulti més atractiva?
A la propera sessió em comprometo a ...

L'ecosistema

RTE - De les receptes dels teus companys quina és la que
t'agradaria fer a casa? Per què?

RI: Si fossis un èsser viu, quin series? Per què?

Quina recepta creus que es podria millorar?
Quina recepta has après a fer?

RTE: Tindries por de ser devorat per la resta?
RT: Què has sentit durant aquesta activitat?

Art i emocions (projecte)
RI: Amb quin autor/quadre t'has sentit més identi cat?/Quin el
sents més a prop teu?
RTE: Afegiries algun altre quadre/autor per a identi car el que
sents ?
RT: Què has après amb aquest projecte?

RI: Si poguessis triar un esport per treballar
en aquest tercer trimestre, quin triaries?

POTENCIAR L’AUTOESTIMA I
L’AUTOCONEIXEMENT

RTE Un aspecte que podem millorar per treballar en equip

POTENCIAR L’AUTOESTIMA I L’AUTOCONEIXEMENT

CERCLE TEMÀTIC: LITERATURA

(2n trimestre)
RI: Si fossis un animal quin t’agradaria ser? Per què?
RTE: què saps fer molt bé? Quina és una bona qualitat que tu
tens?
RT: de quina manera podries ajudar un company/a?

RT Durant aquest últim trimestre em comprometo a millorar…

RI: si poguessis mantenir una conversa amb un escriptor/a, a qui
escolliries?
RTE: quin llibre d’aquest autor/a has llegit o t’agradaria llegir?
RT: quin dibuix faries a partir del que has après llegint aquest
llibre?
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