JO TAMBÉ PUC SER SUPERHEROI DE DEBÒ.
Amb aquesta activitat pretenem…

Ser constants en posar en pràctica els valors de la Generositat, el Respecte i la Solidaritat.

Necessitarem

Quadrant de Control (imprimir-ho en una grandària gran i penjar-lo en un lloc visible de l'aula).

Durarció

La duració de l'activitat és de, almenys, quatre setmanes, encara que dependrà de la
planificació que faça l'educadora o l'educador.

Consideracions prèvies

Hem de recordar amb assiduïtat els objectius corresponents a cada valor i la importància de
complir-los:
Objectius Solidaritat
• Cuide els materials de la classe i la mantinc neta i ordenada.
• Ajude als que ho necessiten en classe i al pati.
•
•

Objectius Respecte
En les Assemblees respecte sempre el torn de paraula.
Escolte amb atenció als altres quan s'expressen.

•

Objectius Generositat
Compartisc els materials, jocs i joguets de la classe amb els altres.

Al final de cada setmana, s'anotarà el nombre de persones del grup que mantenen els seus
adhesius, basant-nos en l'assoliment dels objectius, encara que sense identificar personalment
a ningú. Això permetrà tindre una visió global del desenvolupament de l'activitat i de l'evolució
de la classe en la consecució d'objectius.
Cada valor amb el seu grup d'objectius, serà comptabilitzat per separat cada setmana. Aixó
implica que, encara que s'haja aconseguit una setmana mantindre l'adhesiu d'un valor,
s'hauran de continuar complint els objectius marcats, perquè de no ser així el perdrien.
És fonamental recalcar que no n'hi ha prou amb aconseguir els tres adhesius, l'important és
que tots i totes aconseguisquen mantindre-los, la qual cosa implica esforçar-se per actuar
d'acord amb els valors que representen.

1a Fase: actuem amb valors

Penjar a l'aula el quadrant de control. Explicar als xiquets i les xiquetes que hauran de complir
els objectius que apareixen en les columnes per a poder mantindre els seus adhesius de la
Academia de Superherois de debò, cosa que farem al llarg de diverses setmanes.

Per acabar, cal reflexionar

En finalitzar cada setmana i en Assamblea, repassar el panell i plantejar qüestions com:
• Quins adhesius heu aconseguit mantindre aquesta setmana?, Per què?
• Quins no s'han aconseguit?, Qué heu de fer per a mantindre-les?

Els superherois de debò sempre estan pendents de complir amb el seu deure.

Quadrant de Control
Solidaritat
Objectius:
● Cuidar els materials de la classe i
col·laborar per mantindre la classe neta i
ordenada.
● Ajudar als qui ho necessiten.

Setmana 1

Setmana 2

Setmana 3

Setmana 4

Respecte
Objectius:
● En les Assamblees respectar el torn de
paraula.
● Escoltar als altres.

Generositat
Objectius:
● Compartir amb els altres.

