
 

 

QUÈ ÉS LA SOLIDARITAT? 

Amb aquesta activitat pretenem… 

Conèixer el valor de la solidaritat i el que significa. 

Inculcar el respecte i l'ajuda als altres. 

 

Necessitarem 

Conte de “La solidaritat”. 

 

1ª Fase: com ens comportem?  

En Assemblea, plantejar diferents situacions perquè decideixin com actuarien. 

Veig que un nen o nena està plorant: 

 • No li faig cas. 

 • M'acosto i pregunto què li passa. 

 • Me’n ric perquè plora. 

Quan utilitzo els materials de la classe: 

 • Els cuido i recullo al final perquè són de tots i totes. 

 • Quan acabo, m'aixeco i els deixo tots tirats pel terra. 

 • Els utilitzo sense cura. 

Quan estic jugant: 

 • Agafo les joguines que vull sense pensar en els altres. 

 • Comparteixo les joguines amb els altres nens i nenes de la classe. 

 • Tracto malament les joguines perquè no passa res si es trenquen. 

Estic acolorint i un company o companya em demana la pintura verda: 

 • No la hi deixo perquè jo també la necessito per a acolorir la meva fitxa. 

 • M'enfado perquè no m'agrada haver de compartir les pintures. 

 • La comparteixo amb ell i acoloreixo la meva fitxa quan ell ha acabat. 

Estic jugant al pati i veig que algú no pot baixar del gronxador: 

 • Avís a la professora perquè l'ajudi a baixar. 

 • No li faig cas i continuo jugant. 

 • Me’n ric d'aquesta persona. 

Deixar que s'expressin en una primera ronda, a continuació plantejar el que podria ser un 

comportament solidari.  

 

2a Fase: llegim el conte 

Imprimir les il·lustracions del conte i penjar-les en un lloc visible de l'aula. Llegir als nens i les 

nenes el conte de “La solidaritat”,  

Després de la lectura, repassar cadascuna de les escenes amb ajuda de les preguntes, 

comentant tots els aspectes que apareixen.  

En assemblea, establir un diàleg fent preguntes com: 

 • Heu ajudat alguna vegada a algú quan ho necessitava? quan? 

 • Compartiu el material quan heu de fer les fitxes?  

 • Cuideu el material de l'aula? 

 • Ajudeu a mantenir la classe neta i recollida?, què feu per a aconseguir-ho? 

 • Si veieu plorar a un company o companya, li pregunteu què li passa? 

 • Què ens diu el conte sobre la solidaritat?  

 • De quines maneres podem trobar-la? 

 • Com podríem resumir el que és la solidaritat?  

Deixar que s'expressin per veure amb quin missatge s'han quedat. 



 

 

 

Mantenir penjades les il·lustracions perquè ens serveixin de suport a l'hora de recordar que 

hem de ser solidaris i solidàries. 

  



 

 

QUÈ ÉS LA SOLIDARITAT? 

Els qui ho vulguin descobrir 

la resposta obtindran 

escoltant el que us vull dir 

ben atents i concentrats. 

 

Què és la SOLIDARITAT? 

     És als altres ajudar 

Què és la SOLIDARITAT? 

     És tenir cura de la classe i el material  

Què és la SOLIDARITAT? 

     És en els altres pensar 

Què és la SOLIDARITAT? 

     És escoltar i no cridar 

Què és la SOLIDARITAT? 

     És als altres estimar 

Què és la SOLIDARITAT? 

      És compartir i xalar. 

 

Així ja sabeu molt bé 

el què és solidaritat,  

recordeu com actuar  

per als altres ajudar. 

 


