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setmana 20

Llegiu atentament la següent frase: 
“Mira amb els ulls de l’altra, escolta amb les orelles de 
l’altre i sent amb el cor de l’altre.” Alfred Adler.
Què et transmet aquesta frase? Seria un bon resum del 
que és l’empatia? De ben segur que si ens ho proposem, 
aconseguirem ser tots una mica més EMPÀTICS! 

Durant aquesta setmana treballarem l’EMPATIA, un dels valors necessaris 
per poder-nos comunicar amb la societat. L’EMPATIA és la capacitat de 
connectar amb els sentiments i emocions d’una altra persona i de 
comprendre els seus arguments i punts de vista. No es tracta d’assumir 
aquests sentiments com a propis ni estar d’acord en tot amb l’altre però si 
saber-se posar-se en el seu lloc.

Observeu aquest vídeo sobre un ratolí i el seu amo. Creieu que el ratolí és 
feliç? Per què vol cridar l’atenció del nen? 
És agradable que es riguin del ratolí per les seves orelles? El nen que se l’ha 
endut ha estat empàtic amb  l’animal? 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk

Aquesta setmana parlarem d’un altre valor essencial per la bona comunicació: 
l’empatia. 
Sabeu què és l’empatia? Com és una persona quan és empàtica? Creieu que és 
important? (després de fer-ne un petit debat, llegiu la definició) 

Empatia: Vol dir saber posar-se al lloc de l’altre. E ́s la capacitat de connectar amb els 
sentiments i emocions d’una altra persona i de comprendre els seus arguments i punts 
de vista.

Tots junts mireu, només uns segons, aquesta imatge. 
Quin animal has vist primer? Tots heu vist el mateix? 
Amb un joc tant senzill com aquest podem comprovar 
com cadascú de nosaltres té un punt de vista diferent 
però tot i així, hem d’acceptar la diversitat i 
comprendre la opinió de l’altre. SER EMPÀTICS. 

Observeu aquesta imatge: què us transmet? 
Creieu que si intercanviem opinions i pensaments 
tenim empatia? 
Què feu vosaltres al vostre dia dia per ser 
empàtics? 
Creieu que l’empatia i el respecte van de la mà? 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk

