
PROPOSTA EDUCATIVA

Programa d'acompanyament emocional

i relacional a primària



Des de l'Escola d'Educació Relacional, l'Institut
Relacional ofereix un programa destinat a
facilitar al professorat el procés de
reincorporació de nenes i nens de tots els
cicles de primària als centres educatius,
després del tancament provocat per la
COVID-19.

Aquesta proposta didàctica posa especial
focus en l'adaptació emocional i relacional
dels infants, i consta de material en format
paper per als estudiants, material multimèdia
per a realitzar les activitats, tres contes
imprimibles adaptats a cada cicle de primària
i, a més, ofereix al professorat la possibilitat de
realitzar formació on-line mitjançant
videoconferències o tutorials.

PRESENTACIÓ



El programa Rgenera Infants neix amb la
intencionalitat d’oferir una resposta per part de les
escoles de primària a l’experiència viscuda durant les
setmanes de confinament amb motiu de la COVID-19.
Ens ofereix així, l'oportunitat de dedicar un temps i un
espai perquè els infants puguin compartir i narrar les
seves experiències singulars i legitimar les emocions.

L’objectiu principal és construir un futur conjunt
fusionant tots els aprenentatges adquirits. Posant el
focus en el creixement personal per obrir pas al
benestar emocional, corporal, mental i relacional de
tots els infants.

JUSTIFICACIÓ



L’objectiu principal del programa és aconseguir el
més aviat possible el benestar de l’infant durant el
procés d’incorporació a la nova situació
d’adaptació als centres. Aquest procés està
acompanyat transversalment per la identificació de
les emocions viscudes, la normalització i legitimació
de les vivències.

En aquest cas, es promou la prevenció com a
mesura indispensable per tal de no ometre cap
emoció negativa en estat latent que pugui
perjudicar el desenvolupament integral de l’infant
durant el curs escolar.

Per últim, revitalitzar al màxim els estats anímics
dels infants per poder realitzar accions concretes,
aprofitant així, la singularitat de cadascú i la
complementarietat amb l’altre.

OBJECTIU DEL PROGRAMA



El desenvolupament del programa es realitza a través d’un conte que utilitza com a fil conductor la
vida familiar de tres germans i com aquests han anat vivint el confinament. És a partir de la seva
experiència i la relació que mantenen amb la comunitat de veïns que es pretén arribar al major
número de situacions possibles en les quals s’hagin pogut trobar els infants. Emmarcat des d'una visió
inclusiva, partint del principi d’equitat respectant així totes les individualitats de l’aula.

El programa està graduat i adaptat, per a cada cicle de primària, essent també tres personatges
animals els que fan de fil conductor. En el cas de cicle inicial és un dofí, un ocell per a cicle mitjà i un
porc senglar en el cas de cicle superior. És a partir de l’explicació del conte que es connecten,
s’entrellacen i construeixen diferents entramats que obren les propostes al ventall d’activitats.

Al llarg del desenvolupament del programa es treballen continguts curriculars que faciliten
l’assoliment de les competències transversals tant comunicatives com personals, així com també, les
competències centrades en conviure i habitar en el món tant en la interacció amb el món físic com en
el social i ciutadà.

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA



La proposta didàctica es divideix en tres fases:

FASES DEL PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ

Una primera és la
d’ADONAR-SE, de prendre
consciència on es pretén
acompanyar a l’infant i a
identificar tots aquells
moments viscuts durant
el confinament per tal de
comprendre al màxim la
situació passada.

La segona fase és la de
RECONÈIXER, per detectar
quins han estat els seus
recursos, les seves
fortaleses i estratègies
utilitzades i com aquestes
serveixen de palanca de
projecció per utilitzar-les
en la construcció d’un
futur compartit.

L'última i tercera fase és
ACTUAR, on es fan visibles
els aprenentatges de
cadascú per així
aconseguir una sinergia
de grup que ajudi a
construir un futur conjunt
entre l'escola i les
famílies.

1 2 3



ACTIVITATS



En el primer bloc es pretén l’enriquiment
de lèxic emocional, conèixer i valorar la
funció de les emocions i identificar-les
corporalment.

• Avui em sento...
• Fem que encaixi!
• El que toca toca.
• Ingredients emocionants.
• Regals pendents.
• Col·leccionem moments.
• Viatgem en el temps.
• Dibuixem el viatge.
• Explorem en els records.
• Som de colors.

ADONAR-SE



En el segon bloc es busca la
identificació de les fortaleses, recursos
i estratègies.

• Quina passada les notícies!
• Viure és sentir.
• Em conec.
• Som artistes.
• Emociona't!
• Compartim la dansa.
• Transformem-les amb trucs.
• Regals poderosos.
• Tenim superpoders

RECONÈIXER



En el tercer bloc es pretén vitalitzar a
l’infant per construir accions concretes
de futur compartit amb l’escola i les
famílies.

• Tots sumem!
• El meu gra de sorra.
• Units sempre és millor.

ACTUAR



EL NOSTRE EQUIP

ROSA BINEFA
Mestra de primària, 

especialista de Llengua
Anglesa i formadora en 

l'àmbit d'educació de 
l'Institut Relacional.

CARLA LARRUY
Mestra de primària i 
especialista d'Educació
Física i formadora en 
l'àmbit d'educació de 
l'Institut Relacional.

NEUS SALVO
Pedagoga, Màster d'Educació
Emocional i Benestar, Postgrau
en Direcció de Centres. 
Mestra d'educació primaria i 
especialista d'Educació Física. 
Coordinadora de projectes de 
l’IR.

NÚRIA TURÓN
Mestra de primària, 

especialista d'Educació
Especial i Llengua Anglesa,

Màster d'Educació
Emocional i Benestar i 
formadora en l'àmbit

d'educación de l’IR.



és un programa de l’


