CERCLE DE DIÀLEG A PRIMER CURS DE PRIMÀRIA 28/11/17.
1. PREGUNTA INICIAL: Quina és la teva jugueta preferida?
2. ENS BARREGEM: “Joc de la llimona”.
3. PREGUNTA DE LA CONVIVÈNCIA A L’AULA (PUNT 4): Què t’agrada de la classe?
4. ENERGITZANT:
5. CLOENDA: donar les gràcies als alumnes per la seva participació activa al cercle i donar-los
l’enhorabona per haver estat capaços d’esperar el torn de paraula correctament.

PREGUNTES CERCLES DE DIÀLEG PER CONVIURE I APRENDRE
1. CONEIXEMENT D’UN MATEIX.
REPTES, EXPECTATIVES, DESITJOS.
- El meu somni és...
SENTIMENTS, EMOCIONS.
- Una cosa que m’ha fet sentir bé en els darrers dies.
- Una cosa que m’ha fet sentir malament en els darrers dies.
- Què m’ha fet content d’aquest cap de setmana?
- Com véns a l’escola?
- Com et sents?
- Quina persona vols que estigui al teu cor sempre?
- En quins moments plores?
- Una cosa que et fa enfadar...
HABILITATS, VIRTUTS, QUALITATS.
- En què som molt bo?
RECONEIXEMENT I ACCEPTACIÓ DE LIMITACIONS.
- Què és allò que em costa més fer?
- A què tens por?
ASPECTE FÍSIC
-Una part del teu cos que t’agrada.
COMPORTAMENT
- Em port bé quan...
- Em port malament quan...
PREFERÈNCIES, GUSTOS
- El teu menjar preferit.
- El menjar que menys t’agrada.
- La teva pel·lícula preferida.
- A què t’agrada jugar?
- Què t’agrada per berenar?
- Què t’agrada fer els dies de festa?
- Quin és el teu color preferit?
- Qui t’agrada que t’acompanyi a l’escola?
- Amb qui estàs millor quan estàs a fora de l’escola?
- Què t’agradaria que et regalassin que no costàs doblers?
- Quina és la teva lletra/nombre preferit.
- Què t’agrada fer a casa?
- Amb qui m’agradaria jugar aquest cap de setmana?
- A quins moments especials t’agrada prendre xocolata?
- Quines coses són màgiques?
- Un lloc de casa on estàs més a gust.

2. IMAGINACIÓ.
- Si fossis un animal quin t’agradaria ser i per què?
- Què et diu la caragola?
- Què m’agradaria que passés avui?
- Quin personatge de conte t’agradaria ser?
- Què ens conten les pedres?
- Si tinguessis una paret en blanc què hi pintaries o hi posaries?
- Si tinguessis una vareta màgica que faries?
- Què hi posaries dins una capsa especial?
3. CONEIXEMENT DELS ALTRES, EXEMPLES. ( VEURE APARTAT 1)
- En quins moments ploren els teus companys.
- A què li agrada jugar al teu company que tens a davant.
- De què li agrada més berenar al company que tens al teu costat.
4. AVALUACIÓ D’APRENENTATGES I DE LA CONVIVÈNCIA A L’AULA, PRESA DE
DECISIONS.
APRENENTATGES
- Una cosa que t’ha agradat.
- De les activitats que hem fet avui quina t’ha agradat més?
- Què vos ha agradat menys?
- Quina assignatura vos agrada més fer?
DE LA CONVIVÈNCIA A L’AULA.
- Una cosa que m’agrada d'aquesta classe.
- Què canviaries de la classe?
- Quines coses podem fer tots junts?
5. AGRAÏMENTS
- Digues una cosa que hagis après d’algú.
- Una persona important per a tu.
- Una cosa important per a tu.
- Vull donar les gràcies a ..................... per ............................
6. PREGUNTES D’APRENENTATGE: EXEMPLES.
- Digués el nom d’una part del cos i perquè serveix.
- Digués una part de la casa i què hi fas a dins.

