
Títol: "Give me five"
autoconeixement 
autocontrol 
motivació 
empatia 
relació social

Objectiu: promoure el desenvolupament de les habilitats socials

Objectius generals: desenvolupar l'autoconeixença, la pròpia 
experiència, la consciència de si mateix, desenvolupar la comunicació, 
la reflexió sobre les relacions socials i crear un currículum d'habilitats 
socials.

CURRICULUM OF SOCIAL 

SKILLS

ERASMUS GIVE ME FIVE



Mètodes: aprenentatge cooperatiu, “temps en el cercle”, resolució de 
problemes, grup de discussió, joc de rols...

Activitats: 
un curs didàctic per crear la sala de jocs (veure les pàgines següents); un 
curs didàctic per crear la llibreria (consulteu les pàgines següents); un 
curs didàctic per crear el museu (veure les pàgines següents);
un curs didàctic per crear la biblioteca (consulteu les pàgines següents); 
un curs didàctic per crear l'estadi (veure les pàgines següents); 
un curs didàctic per crear l'oficina de correus (consulteu les pàgines 
següents); 
un curs didàctic per crear el farmàcia (vegeu les pàgines següents); 
un curs didàctic per crear la plaça (veure la pàgina següent)

Producte final: creació del lloc web: "Give me five"

El responsable del projecte didàctic: tots els socis del projecte

Durada (feu el temps): des de: ... 2017 ... fins a: ... 2020 ..........



Títol: "Tots junts per jugar"

Objectiu: 
Promoure el desenvolupament de les habilitats socials

Objectius generals: 
Desenvolupar l'auto descobriment

Objectius específics: 
Reconèixer les similituds i les diferències entre ells i altres (home / dona, física, 
cultural ...) 
Saber entendre els estats d'ànim en un mateix i en altres (llegir expressions facials) 
Saber utilitzar paraules senzilles per expressar una emoció (trist, feliç). Saber canviar 
les emocions en situacions escolars. 
Saber com consolar un company de classe (a través d'abraçades, dibuixar, somriure). 
Descobrir la necessitat de que les regles estiguin junts Ser hospitalari i conèixer el 
valor de l'hospitalitat

DIDACTIC COURSE  TO 

CREATE THE PLAYROOM

http://www.erasmusgm5.eu


Activitats: 
Diàleg, jocs, dibuixos, creació d'imatges de titelles, invenció de jocs 
amb regles, creació de serps i escales o jocs similars per part de tots els 
socis

Producte final: 
Creació de la sala de jocs comunitaris.

El responsable del projecte didàctic: tots els socis del projecte

Durada (feu el temps): des de: ... 2017 ... fins a: ... 2020 ... ...



Títol: "A la llibreria per somiar ... la nostra emoció"

Objectiu: 
Promoure el desenvolupament de les habilitats socials

Objectius generals: 
Desenvolupar l'experiència pròpia

Objectius específics: 
Saber entendre els estats d'ànim en un mateix i en altres (expressions facials 
i paraules) 
Saber utilitzar un vocabulari adequat per expressar una emoció segons el 
context. 
Saber com consolar un company de classe (a través d'expressions verbals) 
Ser hospitalari i conèixer el valor de l'hospitalitat 
Reconèixer i controlar les seves emocions i sentiments 
Col·laborar i participar

DIDACTIC COURSE  TO 

CREATE THE BOOK SHOP

http://www.erasmusgm5.eu


Activitats: escoltar les faules, els llibres infantils més coneguts que s'han traduït a 
diferents idiomes:
• B. Pitzorno , The Tree House , The Isle of the absent-minded.

• A. Lavatelli : Naomi says no !

• M. d' Allencè : Blimey !

• C. Norac , C.K. Dubois : Sweet Words.

• Roncaglia S. , F. Biasetton : Who has kidnapped the yellow canary?

• P. Goossens , T. Robberecht : Benno is never afraid .

• G. Quarenghi : Moms and monsters.

• B. Munari : Never content .

• D. Barilla , E. Bussolati : The courage to be brave.

• R. Shami : Who's afraid of the black man ?

• S. Silverstein : The tree .

• M. Leten : A strange man .

• B. Friot , S. Bonanni : My upside down world . My family and other disasters.

• B. Masini , R. Quilts : Hello , you.

• M. Lodi Cipì .

• C. Collodi : Pinocchio.

• P. Coran , M. Sacrè : Giotto the rabbit .

• C. Zanotti, A.G. Ferrari : I out myself inside.

• B. Cole : The Naughty Princess .

• G. Guarenghi : Caprices what passion!

• M. Pfister : Rainbow fish the most beautiful of all the seas .

• H. Bichonnier : The hairy monster .

• M. Stern: The magic tree

• A. Midgets : My grandfather was a cherry .



• C. Johnson : Harold and the purple pencil .

• E. Nava, E. Baboni : There was once a grandfather 

…………………………………..

converses grupals, reflexions sobre la vida personal, reconeixement, 
compartició, comprensió de les emocions, creació de postals, d'un 
atles emocional on podem trobar les coordenades emocionals per 
reconèixer emocions i una sèrie d'aquestes emocions i compondre 
històries per tots socis

Producte final: creació d'una llibreria comunitària

El responsable del projecte didàctic: tots els socis del projecte

Durada (feu el temps): des de: ... 2017 ... fins a: ... 2020 ... ...



Títol: "El museu ... d'emocions"

Objectiu: 
Promoure el desenvolupament de les habilitats socials

Objectius generals: 
Desenvolupar l'experiència pròpia

Objectius específics: 
Saber entendre els estats d'ànim en un mateix i en altres (expressions facials i 
paraules) 
Saber utilitzar un vocabulari adequat per expressar una emoció segons el 
context. 
Saber com consolar un company de classe (a través d'expressions verbals) 
Ser hospitalari i conèixer el valor de l'hospitalitat 
Reconèixer i controlar les seves emocions i sentiments 
Col·laborar i participar

DIDACTIC COURSE  TO 

CREATE THE MUSEUM 

http://www.erasmusgm5.eu


Activitats: 
observació de les obres d'art: Munari, Merz, Golba, Pollok, Tapias, 
Stern ... converses grupals, reflexions sobre la vida personal, 
reconeixement, compartició, comprensió de les emocions, quadre 
misteriós, exhibició de dibuixos i mostres diverses emocions, creació 
d'un "arc de Sant Martí de les nostres emocions "(una pintura feta per 
tots els socis)

Producte final: 
Creació d'un museu comunitari

El responsable del projecte didàctic: tots els socis del projecte

Durada (feu el temps): des de: ... 2017 ... fins a: ... 2020 ... ...



Títol: "El nostre tresor ... els nostres talents"

Objectiu: 
Promoure el desenvolupament de les habilitats socials

Objectius generals: 
Desenvolupar la pròpia consciència

DIDACTIC COURSE  TO 

CREATE THE LIBRARY

http://www.erasmusgm5.eu


Objectius específics: 
Saber entendre els estats d'ànim en un mateix i en altres (expressions 
facials, paraules i comportament) 
Saber utilitzar un vocabulari adequat per expressar una emoció. Saber 
controlar les seves emocions. 
Saber com consolar un company de classe (a través de la reflexió i la 
comparació). 
Conèixer els seus punts forts i febles 
Poder triar d'acord amb els seus talents 
Ser autosuficient i fiable 
Ajudar, compartir i saber com rebre ajuda 
Ser capaç d'utilitzar diferents estratègies de comunicació i adaptar-les 
a la situació, l'objectiu i el destinatari 
Planificar juntament amb altres persones, compartint coneixements 
Realitzar jocs de rol
Veure de manera diferent les coses des de diferents punts de vista



Activitats: 
Activitats de laboratori: música, art, cuina, idiomes, ordinador ... així 
poden entendre quins són els seus talents individuals creació d'un llibre 
digital (30 mans) de talents personals * 
(Si volem que els nens es reuneixin, podem organitzar aquells que facin 
activitats laboratoris a Itàlia o en un país associat)

Producte final: creació d'una biblioteca comunitària

El responsable del projecte didàctic: tots els socis del projecte

Durada (feu el temps): des de: ... 2017 ... fins a: ... 2020 ... ...



Títol: "Joc d'equip"

Objectiu: 
Promoure el desenvolupament de les habilitats socials

Objectius generals: 
Desenvolupar la pròpia consciència

Objectius específics:
Saber entendre els estats d'ànim en un mateix i en altres (expressions facials, paraules i 
comportament) 
Saber utilitzar un vocabulari adequat per expressar una emoció. 
Saber controlar les seves emocions. 
Saber com consolar un company de classe (a través de la reflexió i la comparació). 
Conèixer els seus punts forts i febles 
Poder triar d'acord amb els seus talents 
Ser autosuficient i fiable 
Ajudar, compartir i saber com rebre ajuda 
Ser capaç d'utilitzar diferents estratègies de comunicació i adaptar-les a la situació, l'objectiu i 
el destinatari

DIDACTIC COURSE  TO 

CREATE THE STADIUM

http://www.erasmusgm5.eu


Planificar juntament amb altres persones, compartint coneixements 
Realitzar jocs de rol
Veure de manera diferent les coses des de diferents punts de vista

Activitats: jocs esportius, reflexions sobre: regles, joc d'equip, rols, 
complementació dels diferents rols d'un equip, cooperació, 
determinació ... creació de "jocs d'equip olímpic" * 
(Si volem que els nens es reuneixin, podem organitzar un partit 
d'equip olímpic durant aquesta reunió a Itàlia)

Producte final: creació d'un estadi comunitari

El responsable del projecte didàctic: tots els socis del projecte

Durada (feu el temps): des de: ... 2017 ... fins a: ... 2020 ... ...



Títol: "Sms"

Objectiu: 
Promoure el desenvolupament de les habilitats socials

Objectius generals: 
Desenvolupar la comunicació

Objectius específics: 
Comprendre el procés de comunicació 
Comprendre el llenguatge de la comunicació 
Comunicar per correu 
Comunicar per correu electrònic 
Comunicar Skype

DIDACTIC COURSE TO 

CREATE THE POST 

OFFICE

http://www.erasmusgm5.eu
http://giveme5.aulaweb.unige.it


Activitats: converses, jocs, interpretació de dibuixos, informació per 
correu electrònic, Skype, videoconferències

Producte final: creació d'una oficina de correus de la comunitat

El responsable del projecte didàctic: tots els socis del projecte

Durada (feu el temps): des de: ... 2017 ... fins a: ... 2020 ... ...



Títol: “El remei"

Objectiu: 
Promoure el desenvolupament de les habilitats socials

Objectius generals: 
Desenvolupar el reflex de les relacions socials

Objectius específics: 
Identificar dificultats de relació 
Trobar possibles solucions per entendre el procés de comunicació

Activitats: converses, reflexió sobre dificultats de relació ... creació de kit de medicina per 
problemes de relació social (conflicte ...)

Producte final: creació d'una farmàcia comunitària

El responsable del projecte didàctic: tots els socis del projecte

Durada (feu el temps): des de: ... 2017 ... fins a: ... 2020 ... ...

DIDACTIC COURSE  TO 

CREATE THE CHEMIST



Títol: "Currículum"

Objectiu: 
Promoure el desenvolupament de les habilitats socials

Objectius generals: 
Crear un currículum d'habilitats socials

Objectius específics: 
Crear un currículum d'habilitats socials mitjançant objectius, activitats i 
mètodes
Activitats: visitar escoles, veure lliçons, intercanviar professors, converses, 
comparacions, reflexions, creació de cursos didàctics per al 
desenvolupament d'habilitats socials: 
-un curs didàctic per crear la sala de jocs 
-un curs didàctic per crear la llibreria 
-un curs didàctic per crear el museu 
-un curs didàctic per crear la biblioteca

DIDACTIC COURSE  TO 

CREATE THE SQUARE

http://www.erasmusgm5.eu


-un curs didàctic per crear l'estadi 
-un curs didàctic per crear l'oficina de correus 
-un curs didàctic per crear una farmàcia

Producte final: creació d'una plaça comunitària

El responsable del projecte didàctic: tots els socis del projecte

Durada (feu el temps): des de: ... 2017 ... fins a: ... 2020 ... ...


