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Fase 2 Projecte CERCLES DE CONEIXEMENT
Incorporant la mirada i aportacions dels infants, adolescents i famílies

Proposta B
A qui s’adreça?: INFANTS DE 7 A 12 ANYS (1)
Què pretenem?: conèixer, a partir del relat de la pròpia realitat que fa l’infant, quina autopercepció té d’ell mateix,
del seu entorn i de la seva vida, des de la perspectiva de les diferents dimensions que la configuren (relacions, salut, etc.).
Com fer-ho?: relat dirigit a partir d’un text incomplert que l’infant ha de completar, imaginant que ell o ella és el/la
protagonista de la història.
Amb quin material?: FITXA “JO SÓC EL PROTAGONISTA!”
Què cal tenir en compte?:
1. Explicar breument als infants perquè es fa aquesta activitat i la rellevància que té.
2. Explicar que l’activitat consisteix en escriure cadascun una història on ells són els protagonistes.
3. L'adult que dinamitzi l'activitat, anirà introduint cada apartat i donant un temps per a que cada infant completi la
frase corresponent i aclarint les preguntes que els nens i les nenes li puguin fer.
4. En acabar, cada infant llegeix la seva història en el marc del grup.
5. L'adult introdueix al final aquells comentaris o preguntes que consideri oportú.
6. Seria molt interessant que l'adult que dinamitzi l'activitat, reculli allò més significatiu que capti, tant pel que fa a
allò expressat pels infants, com a la dinàmica i clima que aquesta ha generat (“Quadern d’apunts”).
 Si no és possible fer l’activitat grupal posterior al relat de cada infant, es pot fer només l’exercici individual.

Què farem amb tot el material recollit?:
A partir d’analitzar el contingut dels relats dels infants, identificarem aquelles qüestions més significatives sobre la
visió expressada a l’entorn d’ells mateixos, de la seva realitat, aspiracions, inquietuds, neguits, suports que
necessiten…
Quina és la data màxima d’entrega?: 31 d’octubre
Amb qui contactar per a qualsevol consulta?: amb la secretaria tècnica de la TIAB (93 483 26 80 tiab@badalona.cat)
(1) En el cas dels centres educatius, aquesta activitat s’adreça a alumnes de 1r a 6é d’educació primària.

Apunts i valoració de l’activitat:

