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Cognició Social

La cognició social és el conjunt de processos cognitius i emocionals mitjançant

els quals interpretem, analitzem, recordem i utilitzem la informació sobre el món

social:

 La nostra percepció de nosaltres, dels altres i el seu comportament, i de les 

relacions socials. 

 Ens referim els nostres pensaments en relació a les relacions socials que tenim 

al llarg de la vida. 

 Gràcies a la cognició social som capaços d’interpretar les emocions d’altres 

persones i com actuar davant de situacions, i poder així identificar l’habilitat 

social de forma adequada.

 Permet la interacción entre subjectes, incloent fenòmens com la Percepció 

Social, la Teoria de la Ment i la Empatia.

PROGRAMES



Cognició Social

 Dins del Taller grupal, treballem la cognició social dins de tots els

programes de manera transversal, clau per desenvolupar les 

habilitats socials.

ACTIVITATS DEL PROGRAMA



Habilitats Personals

 Expressar les seves emocions, sentiments i malestars. 

 Expressar i explicar vivències personals als  seus companys i compartir-

les. 

 Participar i col·laborar en totes les activitats de forma activa.

 Mostrar atenció i bona actitud

 Mostrar bona higiene personal i autonomia

PROGRAMES



Habilitats Personals

 Activitats per treballar les emocions, l’autoestima, la seguretat, la 

confiança, consciència del propi cos i la nostra identitat.

 Activitats individuals, per parelles o grupals.

 Espais de comunicació i de compartir vivències personals del dia a 

dia.

 Vídeos o imatges per reflexionar. (aspecte personal, higiene, formes de 

cortesia, llenguatge, etc.)

ACTIVITATS DEL PROGRAMA



Habilitats emocionals

 Aprendre a identificar els nostres estats emocionals.

 Identificar i conèixer els nostres sentiments.

 Expressió facial de les diferents emocions.

 Expressar i representar les pròpies emocions.

 Actuar en conseqüència a l’estat emocional dels altres.

 Autoregulació emocional.

 Practicar pautes de relaxació

 Gestionar la nostra frustració 

 Guanyar autoconfiança i seguretat, i fomentar una major autoestima.

PROGRAMES



Habilitats emocionals

 Activitats amb targetes d’expressió facial i d’emocions.

 Jocs d’expressió (mímica, teatre, música) i d’autoconeixement.

 Activitats de reflexió de com podem expressar les nostres emocions.

 Espais d’autocontrol i de relaxació

 Jocs de confiança i seguretat

ACTIVITATS DEL PROGRAMA



Habilitats Socials
Practicar les habilitats socials necessàries per a un adequat comportament social

HABILITATS SOCIALS BÀSIQUES:

 Escoltar

 Iniciar una conversa

 Formular una pregunta

 Donar les gràcies

 Presentar-se

 Saludar i acomiadar-se

 Realitzar un compliment.

PROGRAMES

❖ Identificar i comprendre que pensen i senten els 

altres.

❖ Potenciar la capacitat de posar-se en el lloc dels 

demés

❖ Respectar l’estat emocional de les altres persones

❖ Oferir ajuda als demés quan ho necessitin

EMPATIA

HABILITATS SOCIALS COMPLEXES:

 Escoltar

 Treballar la Teoria de la Ment (comprensió social, 

cognició social, empatia, regles convencionals)

 Crear espais de joc compartit i treball en equip. 

 Resoldre conflictes 

 Intel·ligència emocional

 Assertivitat

 Escolta activa

 Comunicació i conversa en diferents contextos.



 Activitats més dinàmiques, tant al centre com fora, on moltes d’elles es 

treballaran a partir dels seus interessos.

 Varietat de jocs de lleure, de taula, 

de construcció, d’imaginació amb objectes. 

 Joc simbòlic 

 Role-Playing de situacions quotidianes a través de tipus de converses i 

diàlegs senzills, o a través de visualitzacions de vídeos.

 Visualització de conflictes per tal de resoldre’ls conjuntament, tenint en 

compte la comprensió i cognició social de cada infant.

 Activitats i jocs cooperatius, de treball en equip.

Habilitats Socials

ACTIVITATS DEL PROGRAMA



Educació socio-emocional

 Educar amb valors a través de les 

emocions. 

 Reconèixer, identificar, percebre, 

comprendre, gestionar i utilitzar  les 

emocions amb diferents contextos. 

 Resoldre conflictes  en tots els àmbits 

(família, escola, amics) tenint en 

compte la comprensió social i la 

cognició social de cada infant. 

PROGRAMES



Educació socioemocional
 Activitats de resolució conflictes (imatges, vídeos interactius, role playing, 

etc.) en tots els àmbit, a partir de les emocions de cada personatge.

 Activitats a través de vídeos interactius, activitats individuals, per parelles 

o grupals per treballar diferents valors.

 Jocs de reflexió i de valors

ACTIVITATS DEL PROGRAMA



Autonomia

 Hàbits d’entrada, salutació i comiat.

 Hàbits personals.

 Activitats per potenciar l’autonomia de treball (treballar sols, 

per parelles o grupalment sense el suport de l’adult, etc.).

 Sortides a l’exterior per treballar l’autonomia al carrer i 

comportaments socials.

ACTIVITATS DEL PROGRAMA

Més autonomia personal 
evita problemes emocionals



infofemcami@gmail.com

637 059 313

@femcamicentredintervenció

FEM CAMÍ centre d’intervenció
educativa

@centrefemcamivilafranca

www.femcami.cat

CONEIXE’NS MÉS!


