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ACTIVITAT 1. ENS PRESENTEM  

Escriu un breu text sobre el teu nom , recollint de casa la informació següent  

( 10 línies): 

- Qui va triar el meu nom 

- Per què el va triar 

- També es pot buscar el seu significat, l’origen del nom…. 

 

ACTIVITAT 2. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

a) Explica el significat de les següents paraules: 

- Empatia: 

- Assertivitat: 

b) Mira el vídeo “El pont”  https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM  

 Explica quines maneres diferents d’enfrontar-se a un conflicte s’hi observen  

 

ACTIVITAT 3. ELS DRETS DELS INFANTS 

Mira aquest video, encarregat el 1998per la UNICEF, que ens explica els drets dels 

infants i respon les preguntes que trobes a continuació: 

https://www.youtube.com/watch?v=nnfumgs-3t4 

 Després de veure el vídeo, quins creus que són els drets més importants dels 

infants? 

 Què creus que pot passar si aquests drets no es respecten?  

 Quin és el que t’ha fet patir més? 

 Què es pot fer per assegurar que es respectin aquest drets? 

 

Per poder recuperar la matèria cal lliurar el dossier complimentat adequadament  el dia 

3 de setembre 2018.  No cal fer cap prova. 

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM
https://www.youtube.com/watch?v=nnfumgs-3t4
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ACTIVITAT 4. LES NORMES 

Llegeix el text següent i respon a les preguntes: 

 

EN XAVI TORNA A CASA A L’HORA... 

• Què penses que hauria passat si en Xavier hagués tornat a l’hora a casa? 

• Com creus que s’ho hauria pres la seva mare? 

• I la noia amb la qual estava ballant? 

• I en Xavier, com s’hauria sentit? 

• Per què creieu que ho hauria fet? 

 

EN XAVI ARRIBA TARD A CASA... 

• Què creus que hauria passat si s’hagués quedat a la festa? 

• Com creus que s’ho hauria pres la seva mare? 

• I la noia amb la qual estava ballant? 

• I en Xavier, com s’hauria sentit? 

• Per què creieu que ho hauria fet? 
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ACTIVITAT 5. L’AMISTAT 

Mira el següent video de presentació de la pel·lícula Wonder i respon les preguntes : 

https://www.youtube.com/watch?v=6OiCzC0-KdE 

 Sobre quin llibre es basa aquesta pel·lícula? 

 Qui és la seva autora? 

 Per què va decidir escriure aquest llibre? 

 Quins temes tracta? 

 Què penses què és el bullying? Descriu una situació que consideris 

d’assetjament entre iguals. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6OiCzC0-KdE

