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Proposta Gener 2017: Resiliència 

 

Los obstáculos no tienen que detenerte. Si te encuentras con un 

muro, no te des la vuelta o de rindas. Averigua cómo escalarlo, 

atravesarlo o rodearlo.-Michael Jordan. 

Los hombres se hacen más fuertes al darse cuenta de que la 

mano ayudante que necesitan esta al final de su propio brazo.-

Sidney J. Phillips. 

Cuando una puerta de la felicidad se cierra, otra se abre; pero a 

menudo miramos tanto tiempo a la puerta cerrada que no vemos 

la que se ha abierto para nosotros.-Helen Keller. 

Recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias, 

eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir.-Anthony 

Robbins. 

 

Objectius del mes: 

 Ajudar als jugadors/es a veure que 

són capaços de resoldre problemes per 

ells sols/es. 

 Treballar la autoconfiança a l‟hora de 

resoldre problemes i afrontar situacions. 

 Treballar l‟autoestima i la fortalesa interna de cada persona. 

 Aprendre a afrontar les situacions amb optimisme i esperança.  
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Metodologia: 

Cada vegada que ens passa alguna cosa, per petita o gran que sigui, 

utilitzem la capacitat de resiliència per a superar aquella situació. Posem  

exemples perquè quedi més clar: 

- Quan perdem un partit. 

- Quan tenim el gos malalt. 

- Quan suspenem un examen en el que havíem invertit molt temps i 

esforç. 

- Quan perdem un familiar. 

- Quan patim una lesió. 

- Quan algú ens decepciona. 

- Etc 

En aquestes circumstàncies i moltes altres necessitem un esforç i una ajuda 

interna per tal d‟afrontar la situació i superar-la amb èxit. Aquest procés es 

diu capacitat de resiliència i engloba diferents components o apartats del 

nostre cos i la nostra ment: 

 Introspecció: capacitat d‟observar-nos i conèixer-nos a nosaltres 

mateixos. 

 La nostra autoestima perquè hem de veure que som capaços de 

superar la situació, necessitem confiança en nosaltres mateixos. 

 Autoregulació emocional: hem d‟afrontar les situacions sense 

victimisme. 

 Actitud positiva i optimisme. 

 Col·laboració i compromís: ens hem de comprometre amb el valor i 

ajudar als altres. 
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Activitats: 

1a sessió: 

L‟objectiu d‟aquesta primera sessió és conèixer què és la resiliència i definir 

una mica el concepte entre tots els jugadors/es. 

Proposo que els hi llegiu les quatre frases de diferents autors que teniu a 

l‟inici del document i de cadascuna feu una petita reflexió, d‟aquesta 

manera aconseguireu que siguin els propis jugadors/es que descobreixin 

què és la resiliència. 

 

2a sessió: 

Presentar diferents situacions on, en cadascuna d‟elles, haurem d‟extreure 

el costat positiu (poso exemples, però penseu bé si cap d’aquests 

exemples pot fer estar a algú malament durant l’activitat, no és la 

intenció): 

o El pare i la mare treballen tot el dia i gairebé no els veus. 

o T‟has esforçat molt, moltes tardes estudiant, per aprovar un examen 

i l‟has suspès. 

o Tot l‟equip està entrenant molt fort per guanyar un partit i l‟heu 

perdut. 

o El teu avi estava malalt però no ha superat la malaltia perquè ja era 

molt gran. 

o ... 

Personalment crec que no hem de presentar situacions dures per a ells en el 

cas que sapiguem que algú està patint o just acaba de patir alguna situació 

que l‟hagi fet estar malament... però sí que hem de fer-lis afrontar els 

problemes i no amagar temes naturals com són les pèrdues. 

 

Sessió 3: 

Realitzarem una activitat d‟autoconeixement personal i, a partir del resultat 

que en surti, podrem decidir si cal canviar alguna cosa per aconseguir ser 

una persona més resilient. 

1. Definir el “JO TINC” (persones amb qui confio, que m‟eduquen, que 

m‟ajuden...). 



 GENER 2017 EDUCACIÓ EN VALORS 

 

2. Definir el “JO SÓC” (característiques personals relacionades amb la 

resiliència: feliç quan ajudo, carinyosa, respectuosa, amb ganes 

d‟aprendre, agradable...). 

3. Definir el “JO ESTIC” (a què estàs disposat?, estic segur que tot anirà 

bé, estic rodejat de gent que m‟estima, estic trist...). 

4. Definir el “JO PUC” (capacitats pròpies: puc parlar del que no 

m‟agrada, puc buscar com resoldre problemes, puc controlar 

emocions, puc expressar emocions...). 

Un cop tinguem fetes les 4 llistes caldrà fer una reflexió personal i veure si 

cal proposar algun objectiu de cadascuna d‟elles per tal de millorar 

personalment i ser persones més resilients. 

 

Sessió 4: 

Proposo veure el vídeo de: https://youtu.be/X_XW6Y-K3QE.  

Segurament molts coneixereu la història del Nick, crec que cal explicar-la 

als nostres jugadors. És un noi que no té braços ni cames i fa conferències 

de motivació i superació personal. El vídeo que us he enllaçat és un dels 

més curts però si us agrada podeu escollir-ne, al youtube n‟hi ha molts: 

“nick vujicic”. 

Després de veure el vídeo farem una reflexió parlant de diferents temes: 

- Quin problema té el Nick? 

- Quina era la solució „fàcil‟ d‟afrontar (o de no afrontar) la situació? 

- Com l‟ha afrontat? 

- Quina era la seva actitud? 

- Com ho haguéssiu afrontat vosaltres? 

https://youtu.be/X_XW6Y-K3QE

