
 

   
 

 

PROJECTE D'EDUCACIÓ EN VALORS I COMPETÈNCIA 

ESPIRITUAL  

CURS 2019-2020 

 

No podem oblidar que les escoles de la Fundació Educativa Cor de Maria som 

part d’una comunitat, no estem soles i que la convivència és responsabilitat de 

tots. 

El fet de demanar les coses si us plau, donar les gràcies i excusar-se quan 

calgui pot ser un bon inici per reconduir algunes situacions de tensió.  

Amb la intenció de trencar l’espiral de negativitat i millorar i facilitar 

les relacions interpersonals del dia a dia en tots els àmbits i situacions on ens 

movem, aquest curs treballarem: 

 

SI US PLAU, GRÀCIES, PERDÓ 

 

OBJECTIU GENERAL 

Aconseguir que l’ús de les expressions: si us plau, gràcies, perdó, 
provoquin sensacions positives en els nostres alumnes i ajudin a la 
millora de la convivència en el centre. 
 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Fer ús de les tres expressions en el dia a dia de l’escola. 
- Observar l'actitud dels que ens envolten i estar atents a les seves 

necessitats.   
- Adonar-se que utilitzar aquestes paraules ajuden a empatitzar amb els altres 

creant sensacions de benestar, alegria i humilitat. 
- Valorar l’esforç en el moment de demanar perdó i reconèixer les pròpies 

actuacions. 
- Entendre que fer les coses sense esperar res a canvi és una mostra de 

gratitud. 
- Recuperar els fonaments bàsics d’una bona educació. 
 

 



 

   
 

COM HO FEM 

- Fent arribar a les famílies l’objectiu del curs (reunions de curs, agenda, plana 
web, cartells...).  

- Informant de l’objectiu a tota la comunitat educativa i als responsables dels 
diferents espais educatius a fi de fer habituals aquestes tres expressions 
(extraescolars, servei de mitja pensió...).  

- Sent models de bona educació i utilització de les expressions de l'objectiu de 
curs. 

 

RECURSOS 

 Contes elaborats per alumnes de 4t de primària : 
https://en.calameo.com/books/002169022d660e8cbc778 

 

 Pàgina web Per pensar. Montse Cortell, membre de l’equip docent de 
l’escola Cor de Maria de Valls. Educació emocionals i recursos: 
http://perpensar.cat/ 

 
 

 Relació de pel·lícules: https://es.aleteia.org/2016/03/06/5-buenas-
peliculas-sobre-el-perdon/ 

 

 Idea d’assemblea per utilitzar l’expressió si us plau: 
https://ceipterraprims.blogspot.com/2008/02/assemblea-dir-grcies-i-si-us-
plau.html 

 

 Role playing amb diferents maneres d’actuar. Llavors comparar les 
diferents situacions. 

 

 Relació de llibres i pel·lícules: 
https://amp.commonsense.org/blog/7c88bb77-81aa-4341-9211-
1c50769f3f45 

 

 Pàgina de recursos en general: http://es.tiching.com/recursos-educativos 
 
 

 Curtmetratges:  
 

o Sobre la gratitud:  
 https://www.youtube.com/watch?v=05YQ5vvi8PA 

 https://www.youtube.com/watch?v=rjNTxL-n8xE conte 
xinesos 

 https://www.youtube.com/watch?v=e50oyZkK_AI 
 https://www.youtube.com/watch?v=EI3ElQJQIgk conte 

sense imatge 
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 https://www.youtube.com/watch?v=JreTBm6fF9I 
ensenyament 

 https://www.youtube.com/watch?v=0_9DyHWAwcs conte 
infantil 

 https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw cuerdas 

 https://www.youtube.com/watch?v=SXi7WQjcTNM nevera 

 https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo Les 
sabates 

 https://www.youtube.com/watch?v=NSl2sl-MoJI  Gracias a 
la vida Joan Baez (cançó). 

 https://www.youtube.com/watch?v=hq0Kpm7yvfM 

Agraïment Premis Goya 2019. Pel·lícula Campeones. 
 

 

o Sobre el perdó:  
 https://www.youtube.com/watch?v=IiFVgPHQYs4 Conte  
 https://www.youtube.com/watch?v=5jGTsQNxtSY ( només 

audio) 
 https://www.youtube.com/watch?v=8xK53VIgwZU (mateixa      

història amb imatges) 
 https://www.youtube.com/watch?v=zlkLIJY7G2E (ESO 

reflexió) 
 https://www.youtube.com/watch?v=AltfOVdklMs 

(remordiment i perdó) 
 

o Altres: 
 Fer rètols amb les paraules màgiques, pels diferents espais 

de l’escola.  
 Fer servir les paraules de l’objectiu per decorar diferents 

espais del centre (aules, finestres,...) 
 Utilitzar la  col·lecció de llibres Si us plau (Editorial Claret) 
 Cercar idees relacionades amb el lema per indrets de 

l’escola, del poble... 
 Representar escenes on surtin les tres paraules. 
 Treballar la cançó  

Tonietti: https://www.youtube.com/watch?v=Oj9VKWsPUTg 
(apropiat per EI i CI) 
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