
que han fet història
www.peretarres.org/doneshistoria

Com a entitat educativa que treballa amb infants i joves som conscients de la importància dels refe-
rents per als nois i noies a l’hora de conformar els seus valors, la seva identitat i la seva mirada del món.  
Hi ha més referents masculins que femenins en diversos àmbits com la ciència, la cultura, la política, etc. Cer-
tament, hi ha hagut poques dones reconegudes en aquests àmbits per manca d’oportunitats però, a més, les 
poques que hi ha hagut han estat poc visibilitzades.

Amb vocació de divulgar les seves aportacions i generar referents femenins en l’imaginari de les noves genera-
cions, la Fundació Pere Tarrés ha elaborat aquest calendari per al curs 2019-2020 adreçat a l’àmbit educatiu com 
ara escoles, centres socioeducatius, centres d’esplai, famílies, etc.

Calendari del curs 2019/2020

Activitat: Pèrdua i emocions. Emocions en el dol i la pèrdua, publicada per la revista Estris, de la  
Fundació Pere Tarrés, per Sira Rodríguez i Moratalla.

Aquest mes d’octubre us proposem treballar recursos pedagògics en 
torn la figura de:

Anna Frank
Frankfurt del Main, 1929 - 1945

Víctima del nazisme, el seu diari la va fer immortal

Anna Frank era una nena com qualsevol altra a la qual la visió to-
talitària del nazisme va destruir tots els seus somnis, el futur i les 
esperances. Els seus orígens jueus la van col·locar entre els enemics 
de l’Alemanya nazi, i ella i bona part de la seva família van passar els 
últims moments de la seva vida en diferents camps de concentració 
dels quals no van sortir amb vida. Anys després, el seu pare va treure 
a la llum el diari pel qual passaria a la història, un quadern en què 
Anna Frank va plasmar els seus pensaments i reflexions i va descriure 
la vida quotidiana de la seva família, que va haver de romandre ama-
gada en unes golfes ocultes al darrere d’una prestatgeria d’un despatx 
a Amsterdam.
El Diari d’Anna Frank es va convertir en testimoni viu d’una de les 
èpoques més obscures de la història, relatat des de la visió d’una 
nena de tretze anys.

“Continuo creient, malgrat tot, que la gent és bona  
de veritat en el fons del seu cor.”

VERITAT



Pèrdua i emocions 
Emocions en el dol i la pèrdua

Objectius de l’activitat:
 x Ser conscient del moment emocional de l’equip i els seus membres.
 x Transitar les emocions sorgides a causa de la pèrdua.
 x Reflexionar de forma conjunta sobre la nova situació.
 x Estructurar de nou l’equip a nivell funcional.

Descripció de l’activitat: 
Dinàmica per treballar amb l’equip de monitors i monitores les emocions 
bàsiques en la pèrdua i el dol. Permet, també, ser conscient de la situació 
actual i adaptar les funcions dels membres a la nova situació.

Nombre de participants
 Participants A partir de 14 anys. 

Menys de 20 persones

Espai
Sala gran sense taules.

Material
Coixins i/o mantes per seure  

o cadires, música, llapis i paper.
Temps aproximat 

50 minuts  

Ràbia     Tristesa

  Por       Alegria

Introducció
Iniciarem la dinàmica explicant a l’equip la temàtica a treballar.
Per tal de suavitzar l’ambient i obrir l’equip perquè es puguin treballar les diferents emocions, demanem als 
companys/es que caminin per la sala en silenci.
Poc a poc, anirem introduint consignes: ens fixem en el nostre cos, parem atenció en la nostra cara (faig gan-
yotes, tinc les mandíbules tenses, etc.), posarem música alegre i, lentament, mentre continuen caminant per 
la sala, demanarem que facin cara d’enfadat o enfadada, que facin cara de trist/a, cara de por i cara d’alegria. 
Anirem demanant que vagin interactuant els uns amb els altres, sense parlar però amb els gestos de la cara.
També introduirem la col·locació del cos i petits sorolls, si ho creiem convenient.

Desenvolupament
Un cop transitades aquestes quatre emocions, els hi demanarem que seguin fent una rotllana i repartirem 
papers i llapis per a cadascun dels participants. Aquests papers estaran dividits en quatre parts i en cadascun 
d’ells hi haurà un títol amb l’emoció corresponent (ràbia, tristesa, por, alegria). Els hi demanarem que escriguin 
què senten en cadascun dels apartats en relació a la situació de pèrdua viscuda. Posarem música que inspiri
l’evocació emocional i demanarem que cadascuna de les persones faci l’esforç d’omplir les quatre graelles.
Finalment, farem recollida del que cadascú ha inclòs en cada apartat. I farem 
una posada en comú centrats en els aspectes emocionals i els aspectes tècnics 
i pràctics.

Avaluació
Actitud del dinamitzador: és important que el guia tingui una actitud oberta i amorosa, respecti el torn de paraula 
i deixi que cada participant acabi el que necessita exposar (escolta activa).

Preguntes que permeten la reflexió posterior: Quins sentiments hem compartit?
Quines altres situacions he tingut a la meva vida que em recorden a aquesta?
Quines noves situacions ha permès aquesta pèrdua? Quines noves relacions?
Quines noves tasques? Com seguir endavant i superar aquesta situació?

Fitxa publicada per la revista Estris, de la Fundació Pere Tarrés, per Sira Rodríguez i Moratalla.


