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Introducció
Esta guia proposa una sèrie d’activitats senzilles que es destinen, principalment,
a xiquetes i xiquets de 6 a 9 anys. Les activitats treballen intel·ligències lingüístiques, espacials, intrapersonals i interpersonals. Continuen presents el foment de
les destreses relacionades amb la comprensió lectora, l’expressió oral i l’expressió
escrita.
En el rerefons de totes les activitats hi ha l’eix del llibre: autoestima, emocions i
prevenció de l’assetjament escolar.

Argument
La Cova de la Pintura tracta, mitjançant una trama infantil en què els personatges
són mans, el tema de l’assetjament escolar, i mostra d’una manera subtil i explícita alhora com se sent la persona que patix l’assetjament, el rol de l’assetjador i la
possible problemàtica de l’assetjador.
Un problema de convivència, l’assetjament escolar, sorprén la protagonista: la Mà
Verda es veu superada per les emocions i els sentiments que l’envaïxen i li impedixen viure el dia a dia amb normalitat, i això fa que s’oblide fins i tot d’allò més
bàsic:
• les seues capacitats i fortaleses;
• els seus amics, familiars i professors; i
• demanar ajuda.

Valors: l’amistat
El llibre es construïx a partir d’este punt de suport: els amics, la comunitat; pertànyer i ajudar-se són dos eixos principals en el rerefons de la història.

El pas del temps
El llibre tracta les dificultats com a etapes, com a situacions temporalment limitades. La vida abans, durant i després de la crisi.
El concepte que es pretén transmetre és el d’alternança, procés natural que podem
trobar en la naturalesa: dia-nit, hivern-primavera, pluja-sol, etc.
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Acompanya la Mà Verda i les seues amigues de la Cova de la Pintura i aprén amb elles a
tindre hàbits i comportaments que t’enfortisquen i t’ajuden a ser feliç.
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La Cova de la Pintura és un llibre senzill que aporta conceptes
i ferramentes que fomenten l’empatia i comportaments
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• Pertànyer a un grup o comunitat
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Què li devia haver passat per a apartar-se d’allò que la feia feliç?

MARI CARMEN GONZÁLEZ

EN

Esta és la història de la Mà Verda, una mà divertida i creativa que es reunia cada
diumenge amb altres mans per a fer el que més li agradava, xarrar amb els amics i
pintar a la Cova de la Pintura, fins que un dia els problemes de convivència a l’escola van
fer que s’allunyara i s’oblidara d’allò que més volia. La Mà Verda va perdre l’alegria i ja no
disfrutava jugant a corda, pintant o anant a l’escola.
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• Treballar la comprensió lectora
• Fomentar el diàleg
• Millorar la capacitat dels alumnes per a expressar-se oralment
1. Què ens suggerixen el títol i el subtítol del llibre?
2. Què entenem per «prevenció» i «assetjament escolar»?
3. Què ens transmet la portada?
4. Investiguem sobre l’equip que ha creat el llibre:
• En quines parts del llibre podem trobar informació sobre l’autoria de l’obra?
• L’escriptora: qui és Mari Carmen González?
• La il·lustradora: qui és M. Carmen Salomé?
• Com s’anomena l’editorial que ha publicat l’obra?
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PARLEM SOBRE EL LLIBRE
Intel·ligència lingüística
Intel·ligència intrapersonal
Intel·ligència interpersonal

OBJECTIUS
• Treballar la comprensió lectora
• Fomentar el diàleg
• Millorar la capacitat dels alumnes per a expressar-se oralment
5. Comparem i comentem les expectatives identificades abans de la lectura del conte (preguntes 1 a 3) i les impressions posteriors.
6. Després de llegir el llibre iniciem una conversa sobre la història fent unes quantes preguntes:
• Qui són els principals protagonistes de la història?
• Com s’inicia la reunió?
• Per a què es reunixen els personatges?
• Les mans apunten tot allò que les fa felices cada dia. Podries localitzar en els
últims dies alguna cosa que t’haja fet sentir feliç?
• Alguna vegada has dibuixat per a expressar un sentiment o emoció? Què vas
dibuixar? Com et vas sentir després?
• Què li passa a la Mà Verda?
• Per què la Mà Verda va mantindre tant de temps en secret el que li ocorria?
• Què va fer que la Mà Verda se sentira millor?
• La Mà Rosa afirma: «Davant d’un problema és important buscar ajuda». Per què
és important demanar ajuda?
• En conéixer el patiment de la Mà Rosa, tot l’entorn es va sorprendre: els amics,
els pares, els professors… Com eren les seues reaccions abans i després de
conèixer-ne els detalls?
• Per què és important que la Mà Verda haja contat la seua història i exposat com
se sentia?
• Quin és el desenllaç de la història per a la Mà Verda? Quines coses podria haver
aprés ella d’esta experiència?
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FITXA 1 - ASPECTES CLAU
Intel·ligència lingüística
Intel·ligència intrapersonal

OBJECTIUS
Consolidar els continguts
Treballar la comprensió lectora
1. Tot seguit recordarem algunes de les coses que diuen els protagonistes de la història. M’ajudes a trobar les pàgines de les frases i els paràgrafs destacats del conte?
• Clis-clas, que bé que estàs! Pàgina
• Allò que ha fet que se sentira feliç cada dia. Pàgina
• M’alegres el cor.

Pàgina

• Aquella absència prolongada les amoïnava a totes. Pàgina
• No hi va haver resposta, la Mà Verda es va quedar en silenci.

Pàgina

• Fins que la Mà Verda es va tranquil·litzar i va començar a contar. Pàgina
• Davant d’un problema és important buscar ajuda.

Pàgina

• El que importa és que ja has fet un primer pas per a canviar la situació: has
contat la teua història. Pàgina
• La Mà Verda va sentir un gran alleujament, que encara va ser més gran i durador després de parlar amb els seus pares. Pàgina
• Amb el suport dels seus pares, la Mà Verda també va parlar amb els seus professors. Pàgina
• Es va esforçar per complir el compromís adquirit amb ella mateixa. Pàgina
• Eixa rutina es va repetir cada setmana.

Pàgina

• Va poder parlar amb les companyes de l’escola i expressar-los com s’havia sentit. Pàgina
• A poc a poc, la Mà Verda va anar recuperant les ganes d’anar a escola. Pàgina
• No podia veure que hi havia altres solucions, altres camins.
Pàgina
• Clis-clas, que feliç te’n vas!
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Pàgina

FITXA 2 - CONSOLIDANT EL VOCABULARI
Intel·ligència lingüística
Intel·ligència intrapersonal

Capacitat
d’identificarse amb algú
i compartir
els seus
sentiments.

E

G

Fet de formar part
d’un conjunt, com
una classe, un grup,
una comunitat, una
institució, etc.

Sentiment d’agraïment
i reconeixement que
es té envers una
persona o cosa que
ens ha fet un favor,
un servei o un bé.

P

Apreci o

A

consideració
que un té de
si mateix.
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FITXA 3 - LA MEUA VERSIÓ
Intel·ligència espacial
Intel·ligència intrapersonal
Crea la teua pròpia versió de la història per a les escenes següents:
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FITXA 4 - IDENTIFICANT EMOCIONS
Intel·ligència lingüística
Intel·ligència intrapersonal
Posa-li nom al sentiment o l’estat emocional de la Mà Verda en les escenes següents:

La Mà Verda va arrancar a
plorar i així, entre llàgrimes,
van estar abraçades durant
una bona estona, fins que la
Mà Verda es va tranquil·litzar
i va començar a contar…

—Què et passa, amiga?
No hi va haver resposta, la Mà
Verda es va quedar en silenci.

Són molt puntuals i abans
d’entrar-hi se saluden, com
sempre, d’una forma molt
peculiar; toquen el dit índex i
diuen:
—Clis-clas, que bé que estàs!
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Cada una porta una caixeta en
forma de cor que conté sis tires
de paper amb una frase sobre
allò que li ha fet sentir-se feliç
cada dia de la setmana.
[...] respectant sempre el torn,
cada una obri la caixeta amb
compte [...] i el llig en veu alta
per a tot el grup:

La Mà Verda, per la seua part,
es va esforçar per complir
el compromís adquirit amb
ella mateixa i amb les seues
amigues a la Cova de la
Pintura el diumenge anterior.
Així, durant tota la setmana,
cada vesprada escrivia el que
havia sentit al llarg del dia,
tant si era positiu com negatiu.

Se’m burlava i em deia: «No
podràs pintar bé mai, perquè
tens els dits xicotets».
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FITXA 5 - LA VIDA SÓN ETAPES
Intel·ligència espacial
Intel·ligència intrapersonal
Unix amb fletxes els dibuixos que representen alternança:
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FITXA 6 - QUE FLUÏSCA LA CREATIVITAT
Intel·ligència espacial
Intel·ligència intrapersonal
Fes el teu propi dibuix per a la portada d’este llibre.
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FITXA 7 - DEIXEM UNA EMPREMTA
Intel·ligència espacial
Intel·ligència lingüística
Intel·ligència intrapersonal
Intel·ligència interpersonal

OBJECTIUS
• Fomentar el diàleg
• Millorar la capacitat de l’alumnat per a expressar-se oralment
• Prendre consciència del grup i de les interaccions entre els individus
1. Establir un diàleg entorn del concepte «deixar una empremta» dins de l’àmbit de
la comunitat escolar.
• Què vol dir deixar una empremta?
• Quin tipus d’empremta t’agradaria deixar en els teus companys?
• Què hem de fer quan deixem una empremta incòmoda en una altra persona?
• Què hem de fer quan percebem una empremta incòmoda d’una altra persona en
la nostra vida?
2. Subratlla cinc ingredients per a crear la recepta d’«empremta positiva»:

gratitud

exclusió

sinceritat

insults

discriminació

empatia

amabilitat

cooperació

confiança

respecte

fraternitat

indiferència

suport mutu

crítica

compassió
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ALTRES PROPOSTES
Podem crear diferents activitats, recursos i espais que ens ajuden a potenciar de
manera pràctica, als centres escolars, els pilars bàsics de la prevenció de l’assetjament escolar:
• Autoestima
• Gestió emocional
• Cohesió de la comunitat estudiantil
• Valors ètics i responsabilitat

COMPROMÍS ESTUDIANTIL ANTIASSETJAMENT
La base de la prevenció, un acte de responsabilitat
Una comissió amb representants de tota l’escola elabora un document a partir
d’una plantilla, on es definixen les bases del codi de conducta estudiantil en cas
d’assetjament. És un compromís individual al qual s’adherix l’alumnat, que es responsabilitza, juntament amb el professorat, que es conega, s’impulse i es complisca.

LA NOSTRA COVA DE LA PINTURA
Espai permanent de diàleg
Crear un espai per a parlar de sentiments, destinat a l’encontre, on a través del
diàleg es puguen analitzar conflictes, situacions negatives, crisis, a fi de superar
dificultats i potenciar la convivència. Un reglament senzill, redactat a partir d’una
plantilla, amb normes clares per a gestionar torns, la periodicitat de les trobades,
etc.

AUTOESTIMA, EMOCIONS I SENTIMENTS
Fer una exposició i donar visibilitat al diàleg sobre autoestima, emocions i sentiments per a tota la comunitat escolar
És una oportunitat per a donar visibilitat al treball que s’ha dut a terme a l’aula sobre la temàtica «gestió emocional i prevenció de l’assetjament escolar». Es
pot abordar des d’una perspectiva artística, fent dibuixos basats en les emocions,
redaccions, estadístiques i miniponències per part dels delegats de classe o els responsables del compromís estudiantil antiassetjament.
Pot ser una activitat puntual: la setmana dels sentiments, el mes dels sentiments
o un espai físic permanent dedicat a visibilitzar la gestió emocional durant tot el
curs escolar.

TEATRE
Representació del conte
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L’ASSETJAMENT ESCOLAR…
No és una broma.
No és cosa de xiquets.
És violència.
Entre tots podem posar fi
a la violència entre iguals.
Fem-ho.
Sensibilitzar és actuar.

L’assetjament escolar consistix a fer mal a un company o
companya de manera intencionada i repetida, utilitzant qualsevol
d’aquestes formes d’agressió: verbal, física, social i sexual.

DIA MUNDIAL CONTRA L’ASSETJAMENT ESCOLAR
La violència escolar és un dels problemes socials que més preocupació han suscitat els últims temps en el si de la societat espanyola i en el món. Amb la intenció
de donar visibilitat a este problema, el 2 de maig se celebra el Dia Mundial contra
l’Assetjament Escolar.

ENLLAÇOS D’INTERÉS
AEPAE - Associació Espanyola per la Prevenció de l’Assetjament Escolar
AEPAE és una entitat sense ànim de lucre impulsora del Pla Nacional contra l’Assetjament Escolar. En els últims 15 anys, 32 escoles han aplicat el seu pla de prevenció, atenent més de 4.000 escolars víctimes d’assetjament escolar. Disposen de
delegacions a València i Barcelona.
http://www.aepae.es
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Save the Children: l’assetjament escolar o bullying
L’octubre del 2013 l’ONGD Save The Children va elaborar l’informe Assetjament
escolar i ciberassetjament: propostes per a l’acció en col·laboració amb el Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Des de llavors a la seua web podem trobar
diferents guies i materials per a combatre la violència entre iguals (en castellà).
http://www.savethechildren.es/donde/espana/violencia-contra-la-infancia/acoso-escolarbullying

Fundació ANAR: posem fi al bullying
Des del 2016 la Fundació ANAR ha elaborat informes sobre l’assetjament escolar i
el ciberassetjament escolar a Espanya (en castellà).
http://www.acabemosconelbullying.com/

Guia per a la comunitat educativa de prevenció i
suport a les víctimes de violència escolar
Esta guia s’emmarca en el Pla Estratègic de Convivència Escolar (Ministeri d’Educació Cultura i Esport. Centre Nacional d’Innovació i Recerca Educativa) i s’estructura en dos parts: a la primera part, es presenten orientacions generals que es deriven de les principals investigacions sobre la temàtica i, a la segona part, exposem
línies d’actuació concretes i suggerim activitats per a treballar estos continguts (en
castellà).
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/guia-para-la-comunidad-educativa-de-prevencion-y-apoyo-a-las-victimas-de-violencia-escolar/acoso-escolar/21889

Prevenció i detecció de l’assetjament
A l’espai web Família i Escola, oferit per la Generalitat de Catalunya, trobareu
informació i recursos per a saber què és l’assetjament, com detectar si el vostre fill
o filla el patix i com podeu col·laborar per fer-hi front.
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/com-ajudar-fill/
prevencio-deteccio-assetjament/

Què és l’assetjament escolar?
Recursos sobre l’assetjament escolar per al professorat oferits per la Generalitat
Valenciana.
http://www.ceice.gva.es/orientados/profesorat/descarregues/bullying_val.pdf

Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el
ciberassetjament entre iguals, del Consorci d’Educació de Barcelona
http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/proteccio_infancia_i_adolescencia/
protocol_assetjament_escolar
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Els meus apunts

Entre tots podem posar fi
a la violència entre iguals.
Fem-ho.
Sensibilitzar és actuar.
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