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Dimensió transgeneracional

� Vol dir rescatar les nostres arrels. Conté la 
informació emocional des d’on venim, les 
arrels i la nostra cultura.

� La reconciliació amb les arrels
permet desenvolupar el
sentiment de pertinença

a la comunitat.



Dimensió intergeneracional

� És el vincle entre pares i fills, mestres-
alumnes, i el lloc que ocupa cadascú. 

� Els sentiments de fons a treballar
han de ser l’agraïment,

la confiança i la

seguretat bàsica.



Dimensió intrageneracional

� És la relació entre els 
alumnes.

� En un grup-classe tots són 
diferents i al mateix temps 
tots són iguals i estan a la 
mateixa línia jeràrquica. 
“Tots formen part i tots 
tenen un lloc”. 



Dimensió intrapsíquica

� Escoltar i ser escoltats,  guanyar en 
confiança i autonomia, desenvolupar la 
capacitat de pensar, de prendre decisions.  
Qui sóc?Què vull?
De què sóc capaç?
Ajudar-los a
desenvolupar la
identitat.
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� Pregunta als pares:
� Qui va escollir el meu nom?

� Per què vau escollir aquest i no un altre?

� Representa alguna cosa dins la nostra família?

���� Busca i escriu el significat del teu nom.

� Pensa:
� T’agrada el teu nom tal com és o prefereixes 
un diminutiu?

� De petit o petita, tenies algun sobrenom?

LA HISTÒRIA DEL MEU NOM



TOTS FORMEM PART

� Objectiu: Treballar la inclusió i el 
sentiment de pertinença.

� Amb els noms de tots els que
formem el grup classe, 
fem un punt de llibre on tots
“encaixem” els uns
amb els altres. 



LA LÍNIA DE LA VIDA: 
“La meva primera dècada”

Objectiu:

Recuperar les vivències més significatives 
dels seus primers 10 anys de vida i poder-
les compartir. 
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