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De l’escola de primària,
al centre de secundària



La infància (i l’adolescència) destaquen
 per un notable creixement físic

i un desenvolupament significatiu
a molts nivells, també cerebral. 

L’experimentació (explosió) de les 
habilitats emocionals, intel·lectuals i 
socials, i de les més diverses formes 
d'expressió esdevenen tot un repte!
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1. CONÈIXER-NOS
Com funciona el cervell?

2. RECONÈIXER-NOS
Autoconeixement i estat emocional 

3. PONTS CAP A LA SECUNDÀRIA
Acompanyant amb el cor

2+1
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Adaptació de http://www.eduforics.com/es/las-funciones-ejecutivas

MEMÒRIA DE TREBALL

Permet retenir i 
manipular diferents pars 
de la informació durant 
curts períodes de temps

Escorça prefrontal dors 
lateral

FLEXIBILITAT 
COGNITIVA

Permet mantenir o 
canviar l’atenció en 
resposta a diferents 
situacions o entorns

Prefrontal, ganglis basals 
i escorça cinglada 

anterior

INHIBICIÓ

Permet establir prioritats i 
gestionar accions o 

respostes impulsives

Escorça prefrontal, nucli 
cabal, nucli subtalàmic

Les funcions executives
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ESCOLTAR ÉS...

• Estar en silenci
• Mirar als ulls
• Posar atenció al que diu i sent l’altra persona
• Donar temps i saber esperar
• Parafrasejar al que diu l’altra
• Voler entendre a l’altra

NO ÉS…

• Fer judicis o discutir
• Completar les frases de l’altra persona
• Interrompre o completar frases
• Assumir que sabem el que dirà l’altra
• Distreure’s fent altres coses al mateix temps
• Donar solucions en lloc de pensar que és 

capaç
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ENS POSEN A LA DEFENSIVA FACILITEN LA COMUNICACIÓ

Valoració Descripció

Control Acompanyar el problema
i transitar l’emoció

Estratègia Espontaneïtat

Neutralitat Empatia

Superioritat Igualtat

PER REFLEXIONAR UNA MICA…
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Converses 
que sumen

Treballar en equip
• Fem-ho junt(e)s!

Demanar col·laboració
• Cervell social: vull estar amb tu  

i ajudar-te ☺

Fer el pensament visible
• Posar en paraules les nostres 

emocions i compartir-les. NEMO

Oferim llibertat
• Donem-los l'oportunitat de 

prendre decisions.

  Comunicació cooperativa
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(5) Resoldre conflictes positivament

(4) Comprendre el seu moment evolutiu

(2) Establir vincles 
de confiança

(3) Proporcionar 
estructura

(1) Definir i compartir objectius de llarg termini

Fonaments de la Disciplina +
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MÓN LABORAL

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Comença la secundària…

El nou currículum d’Educació Bàsica: 
https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/educacio-basica © Noemí Royes · @nroyes

https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/educacio-basica


La transició de primària a secundària: una assignatura pendent? Alba Serrano. shorturl.at/boTZ7

6è Educació primària 1r d’ESO

https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/376214/TFG%20Alba%20Serrano%20.pdf?sequence=1


La transició de primària a secundària: una assignatura pendent? Alba Serrano. shorturl.at/boTZ7

6è Educació primària 1r d’ESO

https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/376214/TFG%20Alba%20Serrano%20.pdf?sequence=1


● L’edifici de l’Institut serà més gran?
● Hi haurà nous companys d’altres centres? I més també 

més grans!
● Augmenta el nombre de matèries. I la “dificultat”?
● Augmenta el nombre de docents?
● Qui serà el seu tutor/a?
● Com s’organitzen dins del centre?
● A quina hora comença? I les tardes?
● On dinarà?
● Anirà i tornarà sol/a?

Però, què canvia?

© Noemí Royes · @nroyes



PRESÈNCIA
● Orientació i acció tutorial
● Comunicació família-escola
● Planificació i acompanyament 

emocional
● AUTOREGULACIÓ I AUTONOMIA

ESTUDIANT

FAMÍLIA

CENTRE 
EDUCATIU

Què podem fer? Les 3 P

Index for inclusion. Tony Booth y Mel Ainscow (2000)
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ESTUDIANT

FAMÍLIA

CENTRE 
EDUCATIU

PARTICIPACIÓ
● Càrrecs, consell de joves
● Activitats de centre i comunitat
● Projectes
● Comissions i associacions
● COMPROMÍS

Què podem fer? Les 3 P
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ESTUDIANT

FAMÍLIA

CENTRE 
EDUCATIU

PROGRÉS
● Agrupacions flexibles, codocències
● Diversificació curricular
● Avaluació
● Orientació educativa
● APRENENTATGE

Què podem fer? Les 3 P
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1. Trobem moments per compartir com ha anat el dia (seu i vostre). Preguntes 
curtes no binàries ajuden a iniciar converses

2. Revisem l’aplicació de seguiment per mantenir-nos informats (incidències, 
reforços positius, comunicats del centre, etc.).

3. Ajudem-los a planificar-se revisant conjuntament conjuntament les tasques, 
sortides, etc. i fomentem la seva autonomia.

4. Interessem-nos pels seus treballs i preguntem-los per les diferents matèries.
5. Llegim els informes plegats i valorem la feina feta. 
6. Ajudem-los en la regulació de l’ús de les pantalles i les xarxes socials. Siguem 

model i si detectem un excés d’hores, parlem-ne. Arribem a acords.
7. És un moment vital important en relació amb l’autoconcepte. Respectem la seva 

intimitat i fem-los saber que hi som.
8. L’alimentació, l’esport i el descans són molt importants.
9. Establim límits clars, coherents i consensuats. Si n’hi ha, explicitem prèviament 

les conseqüències.
10. Davant de qualsevol inquietud, intentem parlar-ne des del respecte i el 

no-judici.

10 invitacions concretes
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  Comuniquem-nos amb el cor

AMOR · TEMPS · PRESÈNCIA · VINCLE · OBSERVACIÓ · CONSCIÈNCIA 
INTERÈS · INICIATIVA · CREATIVITAT · CURIOSITAT · MOTIVACIÓ · REFLEXIÓ 

COMPROMÍS · DISPONIBILITAT · ACOMPANYAMENT · CONFIANÇA 
AUTENTICITAT · FLEXIBILITAT · RESPECTE · TRIBU
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Lectures recomanades
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L’educació és l’única solució. 
L’educació el primer.

Malala Yousafzai
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