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Aquest curs escolar recuperem un dels principals va-
lors que ens definixen i ens fan humans: la confiança. 
Un valor que s’entén sempre en dos sentits: la con-
fiança que sentim que els altres ens mereixen i la que 
oferim nosaltres al seu torn. Aquesta confiança és 
precisament un dels pilars bàsics de la nostra organit-
zació, perquè estem convençuts que només demos-
trant confiança en les potencialitats dels nens i joves 
que atenem a Aldees Infantils SOS ells la faran seva i 
seguiran endavant, siguin quines siguin les situacions 
que els hagin tocat viure.

Amb el valor de la confiança, a més, volem continuar 
treballant en el sentit que vam iniciar el curs anterior, 
de prevenció de la violència i de l’assetjament esco-
lar, quant a la necessària confiança entre iguals per al 
correcte desenvolupament del noi. Des de l’empatia i 
el coneixement de les necessitats de l’altre, segura-
ment molt semblants a les meves, creem una xarxa 
que ens sustenta, en la qual podem confiar i sobre la 

qual construir la nostra esperança, que no és una altra 
que la confiança en un futur positiu. 

Des d’aquesta confiança en què cadascun de nosaltres 
és una part valuosa i necessària en la societat, us de-
manem que us convertiu, com a docents, en detectors 
de qualsevol símptoma que us indiqui que un noi s’aïlla 
i trenca la connexió amb el seu grup i amb el món. 
Vivim en un món en què és fàcil créixer sol, fins i tot 
tenint família i un entorn escolar normal. Concorren les 
circumstàncies, i els mitjans tecnològics també, per-
què un noi que no se senti acceptat o còmode amb el 
seu entorn, voluntàriament o no, se separi, s’aïlli i perdi 
els vincles amb el món al qual sent que no pertany. 
Us demanem, llavors, que des dels centres escolars i 
les famílies sigueu els primers a donar-los confiança, 
sense dosificacions, amb generositat, perquè puguin 
gaudir d’un sentiment de pertinença, integrar-se, parti-
cipar i confiar novament. Que es faci realitat el nostre 
desig que cap noi creixi sol.
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Benvinguts a la 20a edició del programa 
educatiu “Abraça els teus valors” d’Aldees 
Infantils SOS. Dues dècades després del nostre 
aterratge en l’educació en valors en les escoles 
d’educació primària del nostre país continuem 
apostant per la formació integral dels escolars 
espanyols. Desitgem que els nostres programes 
hagin fet efecte en tota una generació de 
nens i que els hagin proporcionat eines per 

relacionar-se millor amb ells mateixos, amb els 
altres i amb el món en què els ha tocat viure. 

Estem segurs que construir des de l’interior 
de les persones és una garantia per a la 
societat, que esperem sigui cada vegada més 
justa i solidària, gràcies a tots aquests nois 
que han abraçat els seus valors any rere any.
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Hola! Posa’t davant d’un mirall. Diga’m què hi veus? Molt 
fàcil, veritat? Et veus a tu mateix, veus la teva imatge re-
flectida… Doncs encara que a primer cop d’ull et pugui 
semblar un nen normal, un “qualsevol” entre tants, la veri-
tat és que no és així. Tu ets tu. Únic i irrepetible. Amb una 
història única i personal, diferent de la dels altres i amb un 
“farciment” especial que ningú més en el món té. I aquí 
resideix la màgia. A més, sempre estaràs amb tu, el prota-
gonista de la teva pròpia vida, i no voldràs un “company” 
malhumorat o apocat, veritat?

Moltes persones al món no estan gens contentes de ser 
elles mateixes. Es fixen molt en tot allò negatiu que creuen 
tenir, ja sigui en el seu físic o en les seves capacitats o ha-
bilitats, i fins i tot en la seva personalitat. Quan la veritat és 
que tothom té moltes coses bones que haurien de treure a 
brillar i fer-nos sentir orgullosos. Quan t’adones d’aquestes 
coses que sí que tens i mereixen la pena, llavors diem que 
tens bé l’autoestima o confiança en tu mateix. I si la tens, 
és com un talismà que et dóna força tota la teva vida, en 
tots els moments, perquè et diu que pots comptar amb tu 
mateix i que tot anirà bé. I a tothom li encantarà!

I com pots arribar a tenir aquesta confiança en tu mateix 
a prova de bombes? Potser al començament et costi o et 
faci vergonya, però ho aconseguiràs. Vegem un decàleg 
que et donarà unes quantes pistes per tenir la màxima 
confiança en tu mateix: 

1. Per començar, sigues tu i ningú més, sense comparar-
te amb els teus amics o els teus ídols. El que serveix a 
altres potser no et serveix a tu. I el que importa és que 
tu estiguis bé. 

2. Coneix-te a tu mateix i observa’t com si fossis un expe-
riment: què sents, quan i perquè et poses trist o con-
tent, enfadat o no tens ganes de res. Tens dret a sentir-
te com sigui, ets humà.

3. Aprèn a parlar a la teva ment... i a frenar-la. Moltes 
coses succeeixen només al teu cap i per culpa del que 
ens diem en aquests pensaments. I aquestes idees 
han de ser amables amb tu mateix. Està molt bé que 
vulguis ser millor, però sense torturar-se. Si et dius “sóc 
ximple” al final t’ho acabes creient. I ningú és ximple, 
tothom té un valor, un talent. Només cal conèixer-lo.

4. Analitza els teus punts forts i els teus defectes. Inten-
ta trobar la teva versió 3.0, sense passar-te d’exigent. 
Vés pas a pas, posant-te petites metes que pots acon-
seguir. I si t’equivoques, pren-t’ho amb esportivitat. El 
que s’aprèn dels errors no s’oblida mai.

5. Aprèn a distingir un bon consell d’una crítica malvada. 
Si els teus amics sempre et diuen coses lletges… can-
via d’amics. Conèixer molta gent et donarà una visió 
molt més completa del que pots arribar a ser.

6. Sigues generós, solidari i bona gent. Alegra’t de les 
coses bones dels altres. Ser envejós et fa infeliç. En 
canvi, donar als altres et fa sentir bé i tenir una imatge 
de tu mateix molt més bonica.

7. Comparteix amb els teus. Estima, abraça, fes petons. 
Donar i rebre afecte ens fa sentir estimats i sentir con-
fiança.

8. Sigues optimista. Sembra una llavor al teu cor que et 
digui “tot anirà bé” i “tu pots”. És una llumeneta que et 
fa indestructible.

9. Sigues ordenat. Amb les teves rutines, amb les teves 
coses. Si tot al voltant és un caos, és perquè tu també 
estàs així. Posar ordre t’ajudarà a col·locar-ho tot en el 
seu lloc.

La confiança en mi mateix
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els teus valors

Objectiu: els alumnes 
han de sentir-se segurs 
de si mateixos i de les 
seves accions; han de 
ser objectius i adonar-se 
que, quan es comporten 
de la manera adequada, 
no han d’esperar que nin-
gú els feliciti. Ho poden 
fer ells mateixos.

Idees clau: augmentar la 
confiança en un mateix, 
reforçar l’autoestima i 
expressar-se de forma 
espontània.

Recursos: un mirall de cos sencer o, a manca d’això, de cara.

Desenvolupament: per estimar i respectar els altres cal començar per 
estimar-se i respectar-se un mateix. Hem d’estimar-nos físicament i men-
talment. Hem de sentir-nos contents tant amb el nostre cos com amb 
la nostra manera de ser. Per això, un per un, a la classe de Tutoria, els 
alumnes se situaran davant del mirall i diran coses boniques del seu físic i 
del seu caràcter. I per acabar, li faran un petó a la seva imatge reflectida al 
mirall. Poden fins i tot donar-se un petó “per a mi” (als dits i cap a la galta) 
amb el qual premiar-se cada vegada que facin quelcom bé. És una forma 
de mostrar la confiança i l’afecte que senten per si mateixos.

Més: el professor farà una foto cada vegada que un alumne surti a parlar 
davant del grup per explicar per què es mereix el seu propi afecte. Aques-
tes fotos han de mostrar l’alegria d’algú que se sent feliç amb si mateix.

A casa: ens estimem a nosaltres mateixos i també estimem els nos-
tres objectes més íntims. Ens mostrarem orgullosos i afectuosos amb les 
nostres joguines i objectes més especials. Farem petonets als nostres 
peluixos, a la nostra roba, als nostres llibres, etc. Ens encanten, i per això 
els hem triat.

INF

1
Estima’t! Em cuido bé

2
INF

Objectiu: controlar les emocions i el nerviosisme davant de 
situacions noves o a priori complicades per crear amb els nos-
tres propis pensaments un ambient més tranquil i relaxat en 
el qual es pugui actuar amb major confiança. Controlar el llen-
guatge interior per superar la por o la frustració.

Idees clau: autocontrol, saber dirigir els nostres pensaments 
cap a idees positives i de tranquil·litat que ens generen con-
fiança.

Desenvolupament: molts dels personatges de les nostres 
sèries d’animació preferides escolten una veu interior quan 
s’enfronten a situacions difícils (Doraemon, Lady Bug, els 
membres de la Patrulla Canina, etc.). Aquesta veu interior 
els dóna confiança i força per fer front a qualsevol situació 
per complicada o adversa que sembli. Així, el professor els 
exposarà diferents tipus d’escenaris i ells hauran d’imaginar 
què els diria la seva veu interior per superar i enfrontar- se al 
conflicte. Un exemple: han oblidat la motxilla a casa i tenen 
por que el professor els renyi; la seva veu interior els anima 
dient “no passa res. Li explicaré al professor la veritat i li diré 
que no me la tornaré a oblidar”.

Més: després d’imaginar frases d’ànim, les direm en veu alta 
i les compartirem amb la resta de la classe. Es pot afegir una 
mica de drama al tema, adoptant tons de veu i posant cares 
diferents.

A casa: repetir l’exercici amb temes relacionats amb el dia 
a dia en família. Les frases de “la veu interior” poden donar 
ànims si un dia intenten provar a utilitzar nous estris amb els 
pares, si han d’endreçar l’habitació i estan cansats o si han de 
confessar alguna trencadissa…
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http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.aldeasinfantiles.es
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/17/actualidad/1458211539_319733.html 
http://www.youtube.com/watch?v=BwH_8PH6fbU


PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
EN VALORS
INFANTIL I PRIMÀRIA
CURS 2017-2018

tutories amb sentit 
per a tots els cicles 
educatius.

S

La confiança en mi mateix

8

els teus valors Imagino la meva mascota
Objectiu: augmentar la seguretat en un mateix rode-
jant-se d’objectes que ens agraden, els estimem i ens 
aporten felicitat en les nostres vides.

Idees clau: vinculació o afecció amb els objectes que 
ens agraden; crear llaços d’afecte i estima; aprendre a 
parlar sobre els nostres sentiments i les coses que ens 
fan sentir-nos bé.

Recursos: llapis, colors, tisores, cola, fang, goma EVA, 
etc.

Desenvolupament: a la classe d’Ed. Artística, el pro-
fessor proposa que els alumnes treballin durant diver-
ses sessions en la creació d’una mascota que els 
agradi, ja sigui imatge d’una real que ja tinguin o ima-
ginària. Poden dibuixar-la, donar-li forma amb fang, uti-
litzar goma EVA, fer un patchwork amb l’ajuda del pro-
fessor, etc. L’objectiu és que el treball s’acabi convertint 
en una de les seves mascotes favorites, els acompanyi 
a l’escola o a casa i els faci sentir bé quan la vegin.

Més: per acabar de crear un vincle sentimental i emo-
cional amb la mascota que han creat cal pensar un nom 
especial per a ella. Si a algun alumne no se li ocorre cap 
es pot fer una “pluja d’idees” entre tota la classe.

A casa: els adults han d’explicar als seus fills i/o néts 
quines eren les seves mascotes de petits, com es deien, 
per què les estimaven de manera especial, etc.

Objectiu: per augmentar 
la confiança en un mateix 
també és necessari cultivar 
l’optimisme i el pensament po-
sitiu, la qual cosa ens ajudarà 
a tirar endavant fins i tot en 
situacions a priori difícils i ne-
gatives. Buscar l’optimisme, la 
perspectiva menys dolenta en 
una situació i tenir esperança.

Idees clau: reflexionar i treba-
llar el pensament positiu per 
quedar-nos al final amb la cara 
més amable de les coses.

Recursos: ulleres per reciclar, 
cartró, goma EVA, plàstic, es-
prai de color rosa, tisores, etc.

Desenvolupament: l’expressió 
“veure la vida de color rosa” 
significa veure totes les coses bones i boniques que existeixen a la vida i no 
posar tanta atenció en les coses dolentes i negatives. A la classe d’Ed. Artís-
tica, els alumnes hauran de “donar-li forma” a unes ulleres de color rosa 
que els permetin obtenir aquesta perspectiva positiva i optimista. Poden 
fer-les des de zero utilitzant cartró, goma EVA o plàstic i acabar pintant-les 
de rosa. També poden reciclar algunes que tinguin a casa i ja no utilitzin, i 
customitzar-les.

Més: els alumnes s’han de posar les ulleres roses i han d’imaginar dife-
rents situacions que poden observar-se des del punt de vista positiu. Per 
exemple, si a l’escola no deixen portar joguines de casa amb què jugar a 
l’hora del pati, la part positiva és que es pot jugar a altres coses utilitzant la 
imaginació.

A casa: ens emportem les ulleres a casa perquè les utilitzin els diferents 
membres de la família. Ells també han de veure el “got mig ple” davant de 
diferents situacions.

Ulleres per veure la vida 
de color de rosa

4
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els teus valors El protagonista de la 
setmana ens ensenya

2 25 6
IN IN

Objectiu: quan algú fa quelcom bé o és bo en alguna activitat, 
la gent el felicita i li mostra la seva admiració. Farem que els 
alumnes se sentin admirats.

Idees clau: augmentar l’autoestima i la seguretat en un mateix 
a través del reconeixement; l’admiració dels altres ens fa forts.

Recursos: objectes que necessitin cada alumne per fer la 
seva demostració.

Desenvolupament: el professor tria cada setmana un alumne 
perquè sigui el “protagonista” de la classe. Entre altres co-
ses, un dels dies l’alumne ha de fer una demostració davant 
del grup de quelcom que se li doni especialment bé: dibuixar, 
completar totes les cares del cub Rubik, ballar hip hop, jugar 
una partida d’escacs, etc. En acabar, la classe el pot felicitar 
amb un fort aplaudiment.

Més: a part de l’aplaudiment, alumnes voluntaris expliquen en 
veu alta per què els han semblat tan especials les habilitats 
del “protagonista” de la setmana.

A casa: tots els membres de la família també tenen un mo-
ment de protagonisme mostrant alguna habilitat en què desta-
quen (fer una truita de patates espectacular, tocar la guitarra, 
guanyar partits de futbol amb la consola, etc.).

Tinc drets i deures

Objectiu: interioritzar que “estimar” i “ser estimat” no és només un 
desig, quelcom a què tothom aspira, sinó que és un dret que es té per 
ser un nen.

Idees clau: ser conscients de la importància que té rebre i donar afec-
te; entendre què significa i què implica tenir un dret.

Recursos: folis i llapis.

Desenvolupament: el professor explicarà què significa “dret” i llegirà 
en veu alta la llista “dels Drets del Nen”. Es prestarà especial atenció 
al número 6, “a tenir amor i comprensió per desenvolupar-se plena-
ment”. Els alumnes hauran d’escriure un llistat amb les demostracions 
d’afecte que els fan sentir-se estimats (per exemple: petons, abraça-
des, mirades d’afecte, regals, paraules boniques, etc.). Després les 
compartiran amb tota la classe i escriuran una llista final a la pissarra.

Més: després afegiran dues columnes més al costat del llistat que han 
escrit inicialment. En una de les columnes hauran d’escriure com se 
senten quan reben totes aquestes mostres d’afecte; en la següent, 
com se senten quan no les reben.

A casa: escriuran el llistat dels Drets del Nen en un full A4 amb bona 
lletra i diferents colors, i el penjaran amb un imant de la porta de la 
nevera. Que ningú oblidi que, entre altres coses, els nens necessiten 
molt amor.
 

Dret 1: a la igualtat de drets sense cap tipus de discriminació. 
Dret 2: a desenvolupar-se físicament, mentalment, 
espiritualment i moralment. 
Dret 3: a un nom i nacionalitat.
Dret 4: a seguretat social, alimentació, habitatge, serveis 
mèdics i joc.
Dret 5: a rebre ajuda especial si té una discapacitat física o 
mental.
Dret 6: a tenir amor i comprensió per desenvolupar-se 
plenament.
Dret 7: a rebre educació.
Dret 8: a rebre protecció i ajut en primer lloc.
Dret 9: a ser protegit contra l’abandó, la crueltat i la explotació.
Dret 10: a ser educat en tolerància i pau.

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
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els teus valors

Objectiu: aprendre a imaginar en què podríem ser bons en el futur o quina 
podria ser la nostra professió, depenent de les coses que ens agraden o ens 
apassionen i de les aptituds que tenim.

Idees clau: visualitzar el futur; imaginar el camí que seguirem amb el pas del 
temps, prenent com a referència les qualitats que tenim i els gustos personals.

Recursos: cartolines, retoladors, llapis, tisores, etc.

Desenvolupament: es crearà una baralla. Cada alumne haurà de crear 
tres cartes de la mateixa: una carta amb el dibuix de la professió que els 
agradaria desenvolupar d’adult; una altra carta amb una breu explicació de 
què és el que li agrada d’aquesta professió, però evitant escriure el nom de 
la mateixa, i una tercera carta amb un dibuix de quina creu que és l’aptitud 
més necessària per desenvolupar aquest treball en concret. Quan acabin 
de crear les tres cartes es barrejaran totes en la baralla. Entre tota la classe 
hauran de descobrir quines cartes van amb quines.

Més: quan hagin separat la baralla en grups de tres (professió, motivació i 
aptitud), els alumnes hauran de descobrir quin trio de cartes ha escrit cada 
alumne. El professor dirigirà el joc perquè no es filtri la informació.

A casa: demanaran als seus pares i als seus avis que els expliquin quina 
era la seva vocació de petits i si aquesta ha coincidit amb la seva professió 
d’adults.

27 8
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Un anunci sobre mi
Objectiu: quan les persones tenen confiança en si 
mateixes coneixen quines són les seves qualitats més 
destacables i com treure’ls profit. Cal aprendre a pre-
sentar la cara més positiva de nosaltres mateixos da-
vant la societat, perquè això repercuteix en la nostra 
autoestima. No podem llençar pedres a la nostra pròpia 
teulada i hem d’apreciar les nostres qualitats.

Idees clau: ser objectiu i crític per reconèixer quines 
són les nostres qualitats més destacades; aprendre a 
mostrar-les entre les persones que ens rodegen perquè 
les coneguin i no passin desapercebudes.

Recursos: folis, llapis, colors, tisores, etc.

Desenvolupament: si coneixem quins són les nostres 
aptituds i qualitats més destacades tant físiques com de 
conducta (per exemple: ser molt ràpid corrent, ser capaç 
de memoritzar molta informació, escriure poemes, ser 
generós, tenir molta empatia, saber resoldre conflictes, 
etc.) cal aprendre a descriure-ho i explicar-ho als altres. 
Hem de redactar un anunci publicitari en què amb po-
ques paraules s’entengui ràpidament quins són els nos-
tres “avantatges i prestacions més destacades” perquè 
no passem desapercebuts per al públic en general.

Més: ja que han escrit un anunci publicitari de si ma-
teixos per vendre’s com un “producte o servei” que es 
preï, també haurien de crear un logo per a la seva marca.

A casa: una tarda tranquil·la de cap de setmana es po-
den reunir tots els membres de la família i jugar al “Si 
jo fos…”, així també s’adquirirà més agilitat mental per 
buscar adjectius i descriure’ns a nosaltres mateixos de 
mil formes diferents.

Tu podries arribar sent un gran...

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.eligeprofesion.org/pro_010.asp?ipag=13
http://www.eligeprofesion.org/pro_010.asp?ipag=13
http://www.youtube.com/watch?v=bdKHk8DkS_Y
http://www.youtube.com/watch?v=bdKHk8DkS_Y
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Objectiu: ajudar a fer entendre als alumnes que estar envoltats d’amics pot 
ser el millor del món, però que estant sols també poden passar-s’ho igual 
de bé.

Idees clau: estar bé en la companyia d’un mateix; aprendre a gaudir sense 
estar obligats a tenir persones o objectes que ens entretinguin al nostre 
voltant.

Recursos: aparell de música, pissarra digital, ordinador, altaveus, etc.

Desenvolupament: a la classe de Música, el professor deixarà que els 
alumnes triïn diferents cançons que els agradin per ballar; després les anirà 
posant i els nois hauran de sortir a ballar ells sols. Perquè tinguin més lloc 
i puguin moure’s amb tota llibertat per l’aula es poden retirar les taules i ca-
dires i crear un espai al més ampli possible. La idea és que es deixin portar 
per la música i que cadascun s’expressi de la manera més lliure i original 
que se li ocorri.

Més: per ballar sense vergonya i sense deixar-se endur pel que puguin dir 
la resta de companys, el professor taparà els ulls als alumnes amb moca-
dors. Com que no podran veure ni els veuran, segur que se senten menys 
cohibits i s’expressen com verdaderament els ve de gust. Poden practicar 
també amb l’autèntica “Dancing with myself” de Billy Idol (“nothing to lose, 
nothing to prove, only dancing with myself”: res a perdre, res a provar, no-
més ballant amb mi mateix).

A casa: poden apuntar-se amb la seva família a algun curs de ball en què 
no necessitin una parella per practicar-lo, com ara hip-hop, rap, ball en línia, 
etc. Segur que s’ho passen molt bé.

Objectiu: reflexionar sobre els conceptes de “normal i 
estrany” perquè de manera natural s’arribi a la conclu-
sió que les persones i les coses no es poden etiquetar 
pel seu aspecte: tots som únics i originals.

Idees clau: en la diferència rau la riquesa de la vida; 
cada persona és única i irrepetible; la nostra manera 
de vestir, de pensar, d’actuar…; cal sentir-se orgullós 
de la diversitat.

Recursos: llapis, folis, pissarra digital o ordinador.

Desenvolupament: a la classe de Tutoria, el professor 
proposarà als alumnes que facin un llistat amb alguns 
dels seus ídols: cantants, actors, personatges, esportis-
tes, etc. Quan hagin acabat de fer la llista poden buscar 
a l’ordinador imatges de tots ells a Internet i deixar-les 
a la pantalla a la vista de tots o imprimir-les. Segur que 
tots són molt diferents: cabells llargs, curts, tenyits de 
molts colors; tatuatges i pírcings; roba cridanera, go-
rres, ulleres de sol, etc. Cadascú té el seu estil, i per 
això ens agraden. Cadascú té una imatge i personalitat 
diferent.  

Més: poden llegir biografies dels seus ídols. Descobri-
ran que cadascun té orígens i infanteses molt diferents: 
alguns han viscut en molts països diferents; d’altres se-
ran fills de pares separats; d’altres hauran començat a 
actuar sent molt petits; cadascun, igual que nosaltres, 
té una història darrere única i intransferible.

A casa: poden mirar fotos de quan els seus pares i avis 
eren joves i comparar si el seu aspecte d’aquella èpo-
ca els sembla molt estrany i inusual. Els grans poden 
opinar també sobre què els semblen les modes d’avui 
en dia.

 Què és ser “estrany”?  “Dancing with myself”

29 10
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Objectiu: cada persona té la seva pròpia personalitat però pot no con-
formar-se a ser com és i, amb una mica d’esforç, ser millor.

Idees clau: posar-se reptes; marcar uns objectius i treballar per acon-
seguir-los; evolucionar amb el pas del temps.

Recursos: folis, cartolines, llapis, colors, retoladors, tisores, bolígrafs, 
etc.

Desenvolupament: a la classe d’Ed. Artística, els alumnes han de 
dibuixar un còmic. Els protagonistes han de ser ells mateixos caracte-
ritzats com un superheroi. La idea és que cada alumne pensi quines 
són les seves qualitats i aptituds més destacades i que les potenciïn 
en la figura del superheroi. Si l’alumne és molt ordenat pot imaginar un 
superheroi capaç d’organitzar el trànsit de la ciutat perquè tot funcioni 
a la perfecció; si és molt xerraire pot ajudar amb la seva oratòria; si se 
li donen molt bé les matemàtiques pot reorganitzar tots els diners del 
planeta per fer desaparèixer la pobresa, etc.

Més: igual que alguns dels seus superherois preferits (Ladybug, Spi-
derman, Capità Amèrica, etc.), el seu també portarà un vestit espe-
cial. Ho poden dibuixar i fins i tot, si s’animen, crear-lo en la realitat.

A casa: tots els membres de la família fan una llista de les coses que 
poden millorar per tenir una bona convivència: escurar els plats més 
sovint, reciclar millor, passar més temps amb els avis, dedicar més 
atenció a les mascotes de la família, etc.

2 211 12
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El meu talent especialLa meva versió 3.0
Objectiu: no tothom té clar des del principi quina és la seva 
vocació a la vida; altres persones pensen que sí, però estan 
confoses; cal descobrir quin és el nostre talent especial.

Idees clau: aconseguir descobrir, a través de tests, quina és 
la nostra vocació i en quins camps podem destacar i desenvo-
lupar-nos més al llarg de la vida.

Recursos: test fotocopiat i llapis. Test d’Armstrong (2001) 
sobre intel·ligències múltiples o altra proposta menys orto-
doxa però àgil per conèixer els diferents tipus d’intel·ligències 
de cada alumne.

Desenvolupament: els alumnes realitzaran el Test 
d’Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner, un psicòleg i 
professor de la Universitat de Harvard famós per les seves 
investigacions referents a l’anàlisi de les capacitats cognitives. 
És un test molt senzill que es fa en pocs minuts i que, segons 
els resultats, divideix la nostra intel·ligència en lingüística, lo-
gicomatemàtica, visual espacial, musical, cinestèsica, natura-
lista, intrapersonal i, finalment, interpersonal.

Més: amb els resultats a la mà, s’organitzarà un debat per co-
mentar si estem o no d’acord amb els resultats obtinguts; si no 
hi estem d’acord hem d’argumentar per què; altres companys 
també poden comentar els nostres resultats per comparar-los 
amb una tercera opinió.

A casa: es farà el test en família i amb els resultats que 
s’obtinguin veurem quina relació tenen aquests amb la profes-
sió dels nostres progenitors. Si no tenen relació es pot analit-
zar per què moltes persones acaben exercint professions que 
tenen poc a veure amb la seva passió o vocació.

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/cuadernos-profesor-8/galeria-de-superheroes/index.html#.WXePYun-suU
https://www.google.es/search?q=trajes+de+superheroes&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiy17L-iaXVAhUSK1AKHRtDDB44ChD8BQgGKAE&biw=2560&bih=1331
https://www.google.es/search?q=trajes+de+superheroes&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiy17L-iaXVAhUSK1AKHRtDDB44ChD8BQgGKAE&biw=2560&bih=1331
http://iesf3inteligenciasmultiples.blogspot.com.es/2013/01/test-deteccion-inteligencias-multiples.html
http://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm
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Objectiu: iniciar-se en la re-
flexió i la meditació gràcies 
a sessions de relaxació.

Idees clau: connectar amb 
un mateix i amb la natura.

Recursos: un lloc espaiós, 
matalassos i roba còmo-
da. Opcionalment, música 
suau de fons.

Desenvolupament: en 
un ambient tranquil, farem 
una sessió especial de me-
ditació. Consisteix a seure 
o estirar-se a terra, amb 
els ulls tancats, respirant 
lentament. El docent, com 
a conductor de la sessió, 
demanarà als nois que 
imaginin que són un arbre, 
sòlid i tranquil, que els seus 
peus són les arrels; les se-
ves cames i cos, el tronc de 
l’arbre, i els seus braços, les branques. Així, a poc a poc, s’anomenaran 
aquestes parts i se’ls dirà que les sentin lleugeres fins a aconseguir un mo-
ment de relaxació. La història d’aquest arbre la poden haver inventat ells 
mateixos i il·lustrar-la com a record de l’activitat.

Més: aquest llibre us pot resultar útil per iniciar-vos en la meditació en fa-
mília o a l’aula. Es tracta de Tranquils i atents com una granota, d’Eline 
Snel, editat per Kairós.

A casa: traslladar l’hàbit de relaxar-se i meditar a casa és un exercici molt 
útil per millorar l’ambient, reduir l’estrès i connectar personalment. El mateix 
exercici poden recordar-lo i repetir-lo a la seva habitació abans d’anar a 
dormir. I si no es vol practicar la meditació com a tal sí que es poden buscar 
moments per estar junts i tranquils observant passar els núvols, observant 
en silenci el paisatge i escoltant els sons de la naturalesa (el vent, un rierol, 
els pardals…).

21413
Planto una planta 
i la cuido

Sóc un arbre, 
sessió de meditació 

Objectiu: desenvolupar l’amor per la naturalesa, po-
tenciar la sensibilitat cap al respecte i atenció dels és-
sers vius i assumir la responsabilitat de l’atenció d’un 
d’ells.

Idees clau: responsabilitat, reciclatge, atenció i natu-
ralesa.

Recursos: envasos utilitzats que puguin convertir-se 
en tests, com ara brics (tallant la part superior), bots 
de plàstic o pots de vidre; terra i llavors a triar. Llibreta 
especial per anotar-hi els progressos de creixement de 
la planta.

Desenvolupament: els nois reciclaran i personalitza-
ran amb el seu nom un envàs que portaran de casa 
perquè serveixi de llar per a la seva futura planta. Ana-
litzaran què necessita: terra, aigua, llum i cures. Sem-
braran les llavors, les regaran amb la periodicitat que 
s’estableixi per a cada tipus i l’observaran setmanal-
ment per veure com progressen.

Més: aquí teniu un calendari que aconsella quina plan-
ta o llavors plantar en cada època de l’any i que dóna 
consells sobre la seva atenció.

A casa: també poden tenir les seves pròpies plantes, 
participant de l’activitat tota la família, repartint la res-
ponsabilitat de regar, podar i vigilar el bon estat de les 
plantes.

S S
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Objectiu: ser conscients de 
tots els actes quotidians que 
suposen un consum de re-
cursos i d’energia, aprenent 
a calcular la pròpia empre-
mta ecològica.

Idees clau: recursos, ener-
gia, consum, sostenibilitat i 
reducció de l’empremta eco-
lògica.

Recursos: cartolina amb 
format de diploma, ordina-
dor amb programa de dis-
seny i impressora o retola-
dors i colors si s’opta per una opció manual. Paper quadriculat o amb línies 
per dibuixar-hi una reixeta. Calculadores.

Desenvolupament: en una sessió, tots els alumnes aportaran idees de 
quins actes quotidians, en l’àmbit domèstic, suposen una empremta ecolò-
gica. Des d’utilitzar la llum i l’electricitat (llums, electrodomèstics, televisor, 
ordinadors) fins a consumir aigua (rentadora, rentavaixelles, dutxa/bany, 
inodors), aliments (frescos, processats en una fàbrica), utilitzar vehicles (au-
tobús, metro, cotxe, autocar, avió, vaixell), utilitzar vestit i calçat, produir resi-
dus, etc. S’anotaran aquests ítems en una reixeta i s’imprimirà un exemplar 
per a cada alumne. Tots hauran d’anotar el seu consum estimat en una set-
mana, un mes o un any (hi haurà coses, com els grans viatges, que només 
succeeixen anualment, per exemple). A classe, se sumaran tots els resultats 
i així obtindran l’empremta ecològica del grup. Es parlarà de quines maneres 
cadascú podria reduir la seva empremta ecològica i tots firmaran un diploma 
compromís per ser conscients i millorar la seva empremta ecològica.

Més: aquí teniu un test que calcula automàticament l’empremta ecològica 
individual, que també podeu utilitzar en l’exercici per simplificar-ho. Una altra 
calculadora encara més completa la teniu aquí.

A casa: els nens penjaran els seus diplomes ben a la vista i els compartiran 
amb la seva família, comentant què s’ha vist en la sessió i en què es consu-
meix més o menys, i es farà partícips els altres del seu compromís per ser 
sostenibles i reduir aquesta empremta.

Orgullós de la meva empremta 
ecològica

15
S

Objectiu: Quin dilema promou el debat i la reflexió 
col·lectiva a través de dilemes ètics senzills basats en si-
tuacions quotidianes. Distingir entre diferents nivells de 
maduresa, des de la por fins a l’egoisme, l’expectativa 
d’atenció per part dels altres i el concepte de justícia on 
pot arribar un infant.

Idees clau: dilemes ètics, inseguretat personal enfront 
de l’autoestima.

Recursos: Dilema “Tots els compliments són per a 
la meva cosina” que tracta de les comparacions entre 
persones i també el dilema “Pànic escènic” que parla 
de la inseguretat, a més del dilema “No sóc la millor” 
on enfrontem la frustració quan alguna cosa no surt tan 
bé com s’esperava. 

Desenvolupament: podeu plantejar un dels dilemes 
proposats per despertar la participació de l’alumnat. 
Després de llegir el senzill enunciat, tots han de res-
pondre espontàniament com reaccionarien o què farien. 
Els diferents tipus de resposta es recullen més avall i se 
situen en un dels quatre nivells de maduresa ètica se-
gons la interpretació de la proposta del pedagog Manuel 
Segura, basada al seu torn en les teories de Kohlberg 
i Piaget sobre el creixement ètic i moral del ser humà.

Més: molts més dilemes personals en l’hemeroteca de 
Quin dilema.

A casa: podeu entrar junts a la pàgina Quin dilema i 
gaudir junts d’alguns dels reptes ètics, proposant la so-
lució més “madura” per a cadascun.

216
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Objectiu: potenciar el reforç positiu, però de forma que 
aprenguin a viure pendents d’aquest reconeixement. 
Fer sentir especial a cada un dels alumnes. Tractar-los 
de forma personalitzada i individualitzada. Aprendre a 
dir-se compliments, a destacar allò positiu de cada 
persona i a gaudir fent sentir bé a l’altre.

Idees clau: reforç positiu, felicitació i salutació.

Recursos: no es necessiten.

Desenvolupament: posar-se com a objectiu felicitar 
cada dia un alumne diferent i saludar, bé en entrar o 
a la sortida, tres alumnes diferents ressaltant algu-
na cosa positiva que hagin fet aquest dia. Esforçar-
se per trobar allò que fa especial cadascun i intentar 
transmetre’ls la meravella de ser ells mateixos, de les 
seves qualitats, perquè puguin ser conscients d’elles 
i perfeccionar-les. S’anirà canviant de nens perquè 
tots sentin que se’ls ha dit quelcom especial en algu-
na ocasió. Quan tots hagin estat felicitats o saludats… 
només cal tornar a començar!

Més: el professor d’aquest vídeo saluda de forma 
diferent cada alumne amb una salutació especial in-
ventada per a cada un d’ells. Cal tenir molta memòria i 
reconèixer el significat de cada un d’ells per atrevir-se 
a fer quelcom així!

A casa: els pares haurien d’aplicar el mateix mètode 
i esforçar-se per preguntar pel dia dels seus fills, de 
manera que doni peu que ells també s’interessin pel 
seu. Podem demanar-los que cada dia, abans de dor-
mir, els diguin una frase positiva, afectuosa i que reco-
negui algun tret positiu dels nens. Amor incondicional 
però realista i autèntic, no un afalac perquè sí, sinó 
reconeixent la sort de compartir la seva vida amb ells.

Salutació especial
17
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Si és veritat que la confiança en nosaltres mateixos és bà-
sica per enfrontar-nos a qualsevol obstacle, també neces-
sitem tenir aquesta confiança en altres persones que ens 
acompanyen en el camí de la vida. No estem sols al món 
i, per això, la nostra personalitat i gustos es veuran influen-
ciats per les persones que ens rodegen. És en aquesta 
trobada amb els altres quan creixem com a persones i 
aprenem a donar i a rebre afecte i confiança. Si aquestes 
relacions són positives ens sentim còmodes, ens sentim 
part de quelcom i posem tot el nostre afany a fer que tot 
funcioni.

Família, amics, professors… són el nostre camp de pro-
ves per relacionar-nos, per practicar la confiança, la que 
donem i la que rebem. La nostra família és essencial i el 
primer referent que tenim, perquè és aquí quan et des-
pertes, quan t’esperen a la sortida i t’acompanyen a les 
extraescolars o al parc, et proporcionen les coses que 
necessites, et preparen el sopar i et fan un petó a l’hora 
d’anar a dormir… Tu confies que ells seran aquí però ells 
confien que tu faràs també la teva part. Són el teu refugi 
més segur i incondicional, fins i tot quan no ho fas del tot 
bé. Per això has de confiar també que, quan et renyen, 
estan confiant que ho pots fer millor.

La teva següent pràctica en la confiança la tens amb els 
teus amics. Pots tenir-ne només un, dos, tres o molts; pots 
canviar d’amics, sumar-ne de nous, que siguin de diferents 
edats, orígens o estils. Confiar en els altres és quelcom 
que de petits fem per instint, però és veritat que acumulem 
les experiències que passem i, si alguna et fa mal, pots 
reaccionar-hi posant-te a la defensiva. Has de saber que 
cal tornar a començar, que només es pot confiar fent-ho 
novament sense por i oferint confiança al mateix temps. 

No hi ha dues persones iguals, i no té per què repetir-se el 
que va anar malament. No renunciïs a quelcom tan bonic 
com confiar i que confiïn en tu, pensar en l’altre i que ell 
pensi en tu: és autèntica amistat. Això sí, confiar no signi-
fica que haguem de ser ximples. No vol dir fer coses que 
estan malament només perquè algú en qui confies te les 
demana. En una relació de confiança ningú fa mal a ningú 
i tots s’ajuden i protegeixen, i això crea una xarxa podero-
sa que fa més fort a tots. Aprèn a estendre aquesta xarxa 
no sols als teus amics sinó a tots els companys. Encara 
que cadascun tingui la seva manera de ser i uns t’agradin 
més que d’altres, si deixeu enrere les diferències i apre-
neu a donar-vos confiança podreu anar alhora, treballar 
en equip i fer el que us proposeu.

La confiança en els altres es basa en l’empatia, a posar-
se en el lloc de l’altre i imaginar què pensa, sent i ne-
cessita, i en el respecte mutu, quelcom que va en dues 
direccions. Perquè la confiança la reps i la dónes. Saps 
que pots comptar amb algú, i aquest algú amb tu. Dónes 
i reps ajuda. Expliques i guardes un secret. Comparteixes 
i ja no ets només “jo”, ets “nosaltres”. Per això és molt 
important fer coses junts que ens permetin treballar per 
al bé de tots. Participa amb entusiasme en les activitats 
de l’escola, fes amics dins i fora de la teva classe i del teu 
curs, i estigues orgullós de formar-ne part. Els professors, 
que t’acompanyen al llarg dels primers anys, t’explicaran 
que la unió fa la força i que, en treballar en equip, podeu 
marcar-vos metes més ambicioses i obtenir millors resul-
tats. El professor t’escoltarà i et farà escoltar els altres. To-
tes les veus importen i compten. Aprofiteu el coneixement 
i la confiança del grup que us envolta per sortir guanya-
dors en la carrera de la vida.

La confiança en els altres 

Cicle infantil

Cicle inicial

Cicle mitjà

Cicle superior

Sostenibilitat

S

S

IN

INF

M
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Professorat

D

P
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Tots expliquem aquest conte
Objectiu: fomentar la participació a través d’una acti-
vitat creativa conjunta; a partir de la col·laboració de la 
classe sorgeix un relat que necessita de totes les parts 
per arribar al final.

Idees clau: la col·laboració de tot el grup dóna lloc a 
una creació conjunta, al mateix temps que permet gau-
dir del treball en què participa la classe al complet.

Recursos: cartolines, llapis, colors, etc.

Desenvolupament: el professor explica un conte; per 
grups de 4 o 5 alumnes hauran de pintar en una carto-
lina gran l’escena del conte que el professor els indiqui; 
hi haurà tantes escenes com grups. El grup ha de de-
cidir primer què pintaran i com ho faran exactament. 
Quan tinguin aquests detalls decidits ja es poden posar 
en marxa.

Més: una altra versió, més curta, seria el clàssic “conte 
incomplet” que, a poc a poc, frase a frase, es construeix 
en una sola sessió. També pot fer-se per grups, omplint 
una estructura donada amb uns personatges comuns, 
un inici, un nus a desenvolupar i un final que un grup 
decidirà.

A casa: es poden organitzar torns per endur-se les car-
tolines a casa i explicar la història als pares, ajudant-se 
dels dibuixos de tots els companys.

Objectiu: sols podem jugar i passar-nos-ho bé, però tots junts ens ho pas-
sem millor; podem compartir l’experiència i les rialles.

Idees clau: compartir jocs, experiències i vivències; organitzar-nos perquè 
tots junts puguem participar en el mateix joc.

Recursos: cordes per saltar de diversos materials, longituds i gruixos.

Desenvolupament: a la classe d’Educació Física, el professor organitzarà 
una activitat amb cordes; els alumnes s’hauran de coordinar per saltar a la 
corda per parelles, en trios, quartets, quintets… Poden entrar tants alum-
nes com hi càpiguen i puguin continuar saltant. El més important en aquest 
cas és portar el compàs. Anar tots a una és la clau, com per a quasi tot en 
la vida.

Més: per fer-ho encara més divertit es pot organitzar un concurs per veure 
qui aconsegueix donar més salts en cada modalitat amb el màxim nombre 
de nens saltant.

A casa: per fer una activitat física en equip i que impliqui anar tots a l’una es 
pot sortir un cap de setmana en una bicicleta tàndem o fins i tot per a tres 
persones; s’hauran de coordinar per pedalejar tots al mateix temps.

INF

Saltar a la corda per parelles, 
trios, quartets, quintets... tots hi 
caben

18
INF

19

http://www.aldeasinfantiles.es
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Objectiu: el professor ajuda els alumnes a saber quan cal intervenir en 
quelcom que està passant i no hauria de succeir.

Idees clau: distingir la diferència entre denunciar quelcom o delatar algú; 
assetjament escolar. Distinció entre broma i ofensa.

Recursos: folis i llapis.

Desenvolupament: segur que molts alumnes tenen en ment personatges 
com Gegant o Bart Simpson, que cada dos per tres expliquen als seus pares 
o als seus professors el que fan altres companys. És clar que la figura de 
l’acuseta no agrada. Però no cal confondre xerrar una ximpleria o fer-ho per 
cridar l’atenció o ser un queixós que deixar passar una broma pesada, un 
insult o un mal gest contra algú sense fer res. Junt amb el professor, s’escriu 
una llista de les coses que s’han de denunciar davant dels adults tant sí com 
no perquè ningú se senti agredit. Cal defensar els nostres companys.

Més: el professor redactarà un contracte en què tots els alumnes es com-
prometen a defensar els seus companys davant de les situacions injustes 
que han donat lloc a la llista anterior. Tots els alumnes firmen aquest con-
tracte.

A casa: tots junts en família poden veure un cap de setmana tranquils el curt-
metratge del National Film Board of Canada. És un bon exemple per com-
provar què pot succeir si no denunciem les injustícies o les actituds abusives.

Acuseta o heroiEns donem la mà
Objectiu: formar part d’una classe és formar part d’un 
grup. A vegades és important tocar-se per prendre 
consciència de la nostra presència física.

Idees clau: contacte físic; ser conscients que hi ha més 
persones que formen part del grup: les veus, les toques, 
les reconeixes…

Recursos: equip de música, pissarra digital, ordinador, 
altaveus, etc.

Desenvolupament: a la classe d’Ed. Musical, el pro-
fessor busca un espai ampli en què es pugui ballar; es 
pot fer l’activitat al gimnàs, a la sala multiusos o a la ma-
teixa classe si s’enretiren totes les taules i les cadires. 
El professor posarà música i els alumnes hauran de ba-
llar tots junts; s’agafaran de les mans i formaran un cer-
cle o diferents figures; han d’agafar-se amb força, que 
sentin les mans i l’energia dels seus companys. Tots 
junts podem fer una coreografia d’allò més creativa.

Més: es poden fer grups més petits i rotllanes amb 
menys alumnes; unes rotllanes poden estar dins d’unes 
altres, o intercalar-se a mitges; no importa que uns 
s’estiguin tocant amb els altres. No es tracta únicament 
de ballar, sinó també de sentir la presència dels nostres 
companys. Teniu aquí un munt de jocs de rotllana per 
reproduir.

A casa: jugarem una partida de Twister amb tots els 
membres de la família: mans, braços, cames, cara, pit… 
Amb aquest joc és impossible que no hi hagi contacte!

IN
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http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
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http://www.nfb.ca/film/bully_dance/
http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/contenidos_0000000760_docu1.pdf 
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Dret a expressar-se 
i participar
Objectiu: informar els alumnes que donar la seva opinió so-
bre qualsevol tema i participar en la presa de decisions no tan 
sols és recomanable, sinó que és un dret del qual tots els nens 
haurien de gaudir.

Idees clau: compartir la nostra opinió i manera de pensar per-
què la resta de les persones que ens rodegen coneguin qui-
nes són les nostres idees i els valors que ens mouen.

Recursos: la Convenció dels Drets del Nen (1989) és el docu-
ment de l’ONU que conté els 10 Drets dels Infants perquè els 
països puguin legislar respecte d’això. Se sol explicar als nens 
en quatre categories: principis rectors, drets a la supervivència 
i desenvolupament, drets a la protecció i drets a la participa-
ció. Aquests drets (bàsicament els articles 12 a 17 de la Con-
venció) defensen que els nens participin activament opinant 
sobre tot allò que els afecta, incloent-hi la llibertat d’expressió, 
de pensament, consciència i religió, associació infantil, priva-
citat i accés a la informació dels mitjans de comunicació. Es 
descriuen en detall aquí. Us suggerim que feu quatre grups i 
cadascun dibuixi en un espai delimitat d’un mural comú què 
signifiquen per a ells els Drets dels Infants. El primer grup di-
buixarà què significa per a ells “Ser nen”. El segon “Supervi-
vència”. El tercer “Protecció” i el quart “Participació”.

Desenvolupament: els nens dibuixaran els seus drets de 
participació descrits en la Convenció i els recopilaran en una 
revista amb què exerciran el seu dret a participar i a conèixer 
a fons els seus drets. Podreu donar-la a conèixer entre els 
pares i la resta de la comunitat, en la web, en blogs i en xarxes 
socials per donar més ressò a aquests drets.

Més: L’anàlisi de la convenció la trobareu aquí. I teniu també 
aquest vídeo en què s’expliquen aquests Drets de forma molt 
visual. 

A casa: buscarem espais on els nens puguin participar, opinar 
i proposar (sortides, decoració de la seva habitació, roba que 
posar-se...). Delimitarem les àrees on la seva opinió “mana” i 
aquelles on són els pares els responsables. 

Objectiu: els alumnes han d’expressar públicament quines coses els 
semblen bé i quines no; encara són petits, però han de demanar ser 
escoltats.

Idees clau: parlar en públic; expressar i compartir punts de vista; dis-
cernir entre els comportaments justos i injustos.

Recursos: una petita tarima.

Desenvolupament: el professor els proposarà diferents temes a 
debatre: què opinen sobre els alumnes que no reciclen el material 
correctament?, què pensen sobre la gent que arriba tard sempre, ja 
sigui a l’escola, al cinema o als àpats familiars?, què creuen que se’ls 
hauria de dir a les persones que no respecten les normes bàsiques de 
civisme al barri?, etc. Es pot treballar en grups de 3 o 4 alumnes per-
què es puguin ajudar els uns als altres amb els diferents arguments.

Més: una vegada hagin debatut en grup i cada alumne hagi expres-
sat la seva opinió en “petit comitè” hauran de sortir davant de tota la 
classe, exposar-les i argumentar els seus motius. Si és possible, es 
pot col·locar una petita tarima perquè els alumnes hi pugin per parlar, 
tinguin més confiança i la resta escolti amb atenció i respecte.

A casa: només perquè siguin més grans que nosaltres no significa que 
els adults no hagin d’escoltar-nos; podem organitzar una reunió familiar 
en la qual cada membre doni la seva opinió sobre les coses que creuen 
que funcionen en la rutina del dia a dia a la llar i les que no.

L’objectiu és ser valents

IN IN

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
https://agora.xtec.cat/ceip-peretorrent/general/els-drets-dels-infants/
https://jocdelsdrets.gencat.cat/assets/pdf/Convencio_drets_infancia.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=WjBO7-TGxpE
http://www.ehowenespanol.com/temas-debate-simples-ninos-lista_486138/
http://www.ehowenespanol.com/temas-debate-simples-ninos-lista_486138/
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Objectiu: crear vincles a l’escola, amb els nostres professors i com-
panys; tots junts formem un equip i cal defensar els nostres colors.

Idees clau: treballar el sentiment de pertinença i de formar part d’un 
grup que ens vincula.

Recursos: llapis, colors, retoladors, ordinador i programes de disseny.

Desenvolupament: l’escola és com si fos el nostre equip, per això 
crearem un logotip per a l’escola, la classe, el curs, etc., que ens re-
presenti; segur que ja n’hi ha un, així que es pot prendre com a punt de 
partida o se’n pot crear un totalment nou. Es pot crear utilitzant només 
llapis, colors o fins i tot algun programa d’ordinador.

Més: se seleccionaran els logotips més populars i s’hi poden fer sa-
marretes, xapes, adhesius, etc. La nostra escola i la nostra classe és 
el nostre equip i cal sentir-se orgullós de pertànyer a un grup amb què 
tenim tantes coses en comú.

A casa: se li pot demanar a la família que també els recolzin en la 
seva campanya per reforçar la popularitat de l’escola; els pares i ger-
mans també poden portar samarretes i xapes de l’escola.

Un logotip per unir-los a tots
24

M

25
M

Paraules que inclouen a tots
Objectiu: formar part d’un grup, crear llaços d’amistat i vin-
cles de pertinença, es pot fer de moltes maneres: a través de 
les relacions, del joc, de les idees… i, també, a través de les 
paraules.

Idees clau: les paraules formen part de la vida, del dia a dia, i 
romanen en el nostre imaginari per sempre. Cal cuidar quines 
es trien, perquè formen part de nostre vocabulari habitual.

Recursos: llapis, folis, cartolines, tisores i diccionaris (en pa-
per i online).

Desenvolupament: a les classes de Llengües, busquem pa-
raules que parlin de col·lectius. El professor dividirà els alum-
nes en grups de 4 o 5. Entre tots hauran de fer un llistat de 
paraules que coneguin o d’altres que aconsegueixin trobar en 
el diccionari: nens, nenes, alumnes, companys, companyes, 
família, equip, classe, ramat, bosc, serralada, etc. Aquestes 
paraules denominen grups i col·lectius, i quan formem part 
d’elles generen un sentiment de pertinença.

Més: es pot organitzar un concurs tipus Pasapalabra en el 
qual els alumnes hagin d’endevinar un nom per la seva defini-
ció; les paraules que s’utilitzaran per al concurs seran les que 
sorgeixin de l’exercici anterior. Aquí teniu alguns exemples 
de paraules col·lectives.

A casa: els proposarem als nostres pares i germans buscar 
paraules que defineixin grups de persones, animals, plantes, 
etc. Qui més digui guanya el joc. Els petits tenen avantatge 
perquè ja ho han treballat en classe, però no passa res.

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.logaster.com.es/logo/
http://lavilapalamoscs.blogspot.com.es/2013/09/noms-individuals-i-collectius.html
http://lavilapalamoscs.blogspot.com.es/2013/09/noms-individuals-i-collectius.html
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Com podria funcionar millor?
Objectiu: analitzar i reflexionar sobre les rutines diàries que a 
vegades es duen a terme de manera repetitiva sense pensar 
si podrien fer-se d’una altra forma millor.

Idees clau: reflexionar, ser crític i objectiu, analitzar, etc.; 
expressar idees i escoltar les dels altres; valorar i prendre 
decisions.

Recursos: cronòmetre.

Desenvolupament: la classe al complet pot participar en un 
brainstorming (tempesta d’idees) sobre les coses que pensen 
que es podrien incorporar, modificar o eliminar de les rutines 
diàries a l’escola per a un millor funcionament d’aquesta: 
haver de fer més o menys deures, utilitzar més o menys les 
noves tecnologies, disposar el mobiliari de la classe d’una ma-
nera diferent, incorporar altres assignatures que formaran part 
del currículum actual, etc. Posteriorment, els alumnes hauran 
de posicionar-se a favor o en contra de cada tema exposat 
amb un argument raonat.

Més: perquè no s’allargui el debat, el professor portarà un 
cronòmetre i totes les intervencions dels alumnes no podran 
sobrepassar un temps màxim.

A casa: s’organitzarà un debat sobre les rutines i l’organització 
de les tasques domèstiques, educatives i familiars; els adults 
han d’estar receptius a les propostes dels nois i tots han 
d’escoltar-se entre ells.

Coneixem una altra escola 
del barri

S

Objectiu: ampliar horitzons i estar obert sempre a conèixer altres per-
sones que aportaran nous punts de vista i d’entendre les coses.

Idees clau: socialitzar i tenir voluntat de conèixer i escoltar altres com-
panys, per molt diferents que a priori puguin semblar.

Recursos: càmares de fotos, pilotes de futbol, porteries, taules, etc.

Desenvolupament: es proposa sortir de la zona de confort que és la 
classe i conèixer altres nens. Podem fer alguna activitat conjunta amb 
altres classes del nostre curs si hi ha més d’una línia en el centre i, si 
no és el cas, contactarem amb una altra escola del barri. La idea és 
convidar-los per conèixer-se i acabar duent a terme alguna activitat 
tots junts: muntar un concurs de fotografia, jugar un partit de futbol, 
organitzar un acte benèfic al barri amb l’ajuda dels professors, etc. 
L’altra escola, al seu torn, pot respondre a la invitació oferint-los una 
visita a les seves instal·lacions.

Més: una vegada s’hagin conegut s’estrenyeran llaços organitzant 
una excursió conjunta. No cal anar gaire lluny. El lloc no és tan impor-
tant. El principal és que tots participin i que es creï un ambient distès 
on els alumnes es puguin relacionar.

A casa: es demanarà als pares que els ajudin a buscar un amic per 
correspondència, que a vegades viu en un altre país i al qual només 
coneixem pels escrits que intercanviem. Si hi ha ganes d’aprendre 
i gaudir d’altres cultures aquesta opció és molt bonica i interessant.

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://trivium.cat/escola-opinio-nens-nenes/
http://polyglotclub.com/find-friends/translate-catalan
http://polyglotclub.com/find-friends/translate-catalan
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Objectiu: desconnectar dels aparells tecnològics per descobrir com 
s’estudiava en l’aula i es relacionaven els alumnes abans que aquests 
aparegueren. Analitzar el paper de mòbils, consoles i jocs d’ordinador.

Idees clau: desconnectar del món tecnològic que ens absorbeix per 
prendre consciència del nostre jo i de les persones que ens envolten, 
i tornar a connectar amb el món real.

Recursos: llibres, enciclopèdies, equip de música, etc.

Desenvolupament: el professor organitza una setmana sense tecno-
logia (mòbils, tauletes tàctils, ordinadors, etc.) ni a l’aula ni a casa. Als 
alumnes en l’actualitat els pot semblar estrany no disposar d’aquestes 
eines per estudiar o socialitzar, però fa tan sols dues dècades no for-
maven part de les aules. El coneixement es pot adquirir a través de 
llibres, enciclopèdies, escoltant el professor i els mateixos companys; 
per socialitzar hem de parlar els uns amb els altres, explicar-nos cara 
a cara el que acostumem a enviar-nos per escrit en un missatge.

Més: també es poden tocar, escoltar, mirar i fins i tot olorar-se. Totes 
aquestes sensacions són reals i crearan vincles únics amb els nostres 
companys.

A casa: es participa també en la “Setmana sense Tecnologia”. La idea 
és canviar les pantalles per altres opcions d’oci que impliquin com-
partir més.

Ja n’hi ha prou de jocs
Objectiu: aprendre els uns dels altres a través de les relacions 
interpersonals i gràcies a la comunicació; els problemes es reso-
len compartint-los amb la resta dels components del cercle.

Idees clau: compartir amb un grup de persones la manera de 
pensar i comportar-se; escoltant aprenem els uns dels altres i es 
poden modificar patrons de conducta que no siguin apropiats.

Recursos: cadires, matalassos, cartolines, retoladors, etc. Un 
manual sobre la metodologia de “cercle màgic” (capítol 3) es 
pot trobar aquí.

Desenvolupament: el “cercle màgic” és un mètode per a la 
inclusió i el tractament col·lectiu de conductes disruptives in-
dividuals. Aquesta tècnica té com a objectiu integrar aspec-
tes emocionals i socials en el procés d’aprenentatge, i que 
considera que els valors i les actituds positives no es poden 
transmetre a través de la paraula o el discurs. El professor 
organitzarà un “cercle màgic” amb els alumnes que vulguin 
participar. Els nois del “cercle” han de parlar de sentiments 
i experiències, positives i negatives, a l’escola. Quan acabin 
de sincerar-se, tots junts han d’explicar què han après d’una 
sessió d’aquest tipus.

Més: s’adequarà l’espai on es dugui a terme la sessió perquè 
els alumnes se sentin al més relaxats possible, s’abaixaran 
les persianes per crear un ambient de penombra i intimitat, 
es posaran coixins a terra perquè tothom estigui còmode, es 
col·locarà un cartell fora de la classe perquè ningú entre i in-
terrompi la sessió, etc.

A casa: amb els pares, llegiran els capítols que més interes-
sin de Pensar bien-Sentirse bien. Manual práctico de terapia 
cognitivo-conductual para niños y adolescentes, que aju-
darà a entendre millor la tècnica del “cercle”.

El cercle màgic
2 SS
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INFANTIL I PRIMÀRIA
CURS 2017-2018

els teus valors

Objectiu: ser conscients 
que els recursos naturals 
i energètics són limitats i 
que hem d’incorporar hà-
bits que regulin el seu con-
sum. Sensibilitzar cap a 
l’ús sostenible d’aquests. 
Aportar idees que suposin 
una implicació personal.

Idees clau: l’empremta 
ecològica, consum, hàbits 
quotidians i sostenibilitat.

Recursos: factures de 
l’electricitat, l’aigua i al-
tres recursos de l’escola o 
de les llars. Pla del centre. 
Cartolines o paper d’embalar per a les conclusions i retoladors.

Desenvolupament: per equips, els alumnes analitzaran on i com s’utilitzen 
els recursos energètics en l’escola. Per exemple: el grup encarregat de 
l’electricitat rastrejarà llums i endolls, electrodomèstics i aparells que con-
sumeixen energia. Analitzaran els problemes més freqüents per al consum 
no controlat: deixar-se llums encesos, ordinadors connectats, no aprofitar la 
llum natural, etc. I finalment, proposaran mesures per millorar: encesa per 
presència, encarregats d’apujar les persianes, encarregats de vigilar el tan-
cament d’ordinadors, etc. Es presentaran aquestes idees en una cartolina 
o paper d’embalar i els alumnes que es comprometin a portar-les a terme 
firmaran en la part inferior.

Més: després d’haver implementat mesures podem verificar-les un trimes-
tre després per constatar si s’han produït canvis i què representen en unitats 
d’energia i també econòmicament.

A casa: es farà una anàlisi paral·lela, analitzant en què es consumeix més 
energia i les formes que podríem trobar per estalviar. Es posaran en comú 
amb la resta de membres i es firmarà un compromís de complir aquestes 
mesures.

23130
La teva idea 
mediambiental compta

Estalviem aigua, llum i residus

Objectiu: generar idees creatives que promoguin el 
respecte al medi ambient i comprendre que cada petit 
gest compta.

Idees clau: reflexió, creativitat, sensibilitat mediam-
biental i participació.

Recursos: targetes, pissarra, retoladors o guix i urna.

Desenvolupament: els nois pensaran (en el mo-
ment o durant una setmana) en idees per millorar en 
l’aspecte mediambiental a l’aula i l’escola. Les se-
ves idees s’escriuran en targetes que es passaran a la 
professora en una urna. Podran ser anònimes o amb 
el nom de cada “pensador”. Un secretari escriurà les 
idees a la pissarra, unint les que s’assemblin. Després 
es procedirà a votar, ja sigui a mà aixecada o amb pa-
peretes, les propostes. Les tres que més vots rebin es 
podrien traslladar a una votació major, de curs, cicle o 
de tota l’escola.

A casa: els pares i germans poden ajudar a pensar 
en aquestes idees, buscant informació a Internet, per 
exemple. També poden emportar-se les propostes 
guanyadores a classe a la seva llar, adaptant-les per-
què la seva contribució també sumi.

Més: el centre pot plantejar-se l’aplicació real d’algunes 
de les propostes dels alumnes a través del consell es-
colar i els delegats de grup. També pot comunicar-ho a 
través del seu web, el diari escolar i altres plataformes 
de comunicació habitual amb les famílies. 
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Objectiu: comprendre l’impacte de la mobilitat en l’estalvi d’energia. 
Discernir quan és imprescindible l’ús de transports i quan no.

Idees clau: mobilitat sostenible, energies fòssils, energies netes, 
contaminació i tipus de transport privats i públics.

Recursos: mapa de la ciutat, retoladors i cartolines de colors.

Desenvolupament: dibuixarem un mapa de la mobilitat dels alum-
nes de la classe. D’una banda, tots explicaran com vénen des de les 
seves llars i com tornen al vespre. La idea és transformar-ho tot en 
passos per sumar-los en una columna verda. Quan els alumnes es 
traslladin en un vehicle particular hauran de mesurar els quilòmetres 
que recorren i posar-los en una columna grisa que els transforma en 
contaminació. Si utilitzen la bicicleta, podran convertir-los en passos 
per a la columna verda. Si utilitzen mitjans de transport comunitaris, 
com tren, metro, autobusos o autocars de ruta, que se sumaran en 
una altra columna a part, en blau.

Més: també poden traslladar gràficament els seus recorreguts a un 
mapa de la ciutat (i pobles del voltant si és necessari): línies de color 
verd per als camins a peu i bici, grisos per al cotxe, i blau per al trans-
port comunitari. Així veurem l’entramat que es forma i totes les nostres 
procedències.

A casa: analitzarem els mitjans de transport que utilitzen els seus 
membres i les seves necessitats de mobilitat. També veuran si podrien 
convertir-se en més sostenibles i què suposaria això per a ells (en 
termes de ser capaços d’assumir-ho o no).

Mapa de la mobilitat

232

Objectiu: Quin dilema promou el debat i la reflexió col·lectiva 
a través de dilemes ètics senzills basats en situacions quoti-
dianes. Distingir entre diferents nivells de maduresa, des de la 
por fins a l’egoisme, l’expectativa d’atenció per part dels altres 
i el concepte de justícia on pot arribar un infant.

Idees clau: dilemes ètics, comunicació amb el grup, assetja-
ment escolar, moments d’unió/desunió i lleialtat entre amics.

Recursos: Alguns dels exemples de Quin dilema serviran. 
Per exemple, el dilema comunicatiu “treball de grup” o els 
dilemes “empentes a la filera”, “baralla al pati” i “parlen 
malament de mi a Internet”, que també us permeten tractar 
el tema de la convivència, l’assetjament i el ciberassetjament. 
També el dilema “l’ultimàtum dels teus amics” sobre la 
lleialtat o tenir diferents amics servirà a aquest propòsit.

Desenvolupament: podeu plantejar un dels dilemes propo-
sats per despertar la participació de l’alumnat. Després de lle-
gir el senzill enunciat, tots han de respondre espontàniament 
com reaccionarien o què farien. Els diferents tipus de respos-
ta es recullen més avall i se situen en un dels quatre nivells 
de maduresa ètica segons la interpretació de la proposta del 
pedagog Manuel Segura, basada al seu torn en les teories 
de Kohlberg i Piaget sobre el creixement ètic i moral del ser 
humà.

Més: molts més dilemes personals en l’hemeroteca de Quin 
dilema.

A casa: podeu entrar junts a la pàgina Quin dilema i gaudir 
d’alguns dels reptes ètics, proposant la solució més “madura” 
per a cadascun.

La confiança en mi mateix
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Objectiu: analitzar quin tipus de model ofereix el do-
cent als alumnes en diferents aspectes, incloent-hi la 
sensació de pertinença i participació a l’aula i al centre 
escolar.

Idees clau: modelatge, el professor com a model 
d’actituds i acció.

Recursos: si es desitja i és possible, càmera per gra-
var una classe.

Desenvolupament: mira’t des de fora, grava una 
classe o pregunta als altres com et veuen en la teva 
relació amb els alumnes. Busca els teus assessors 
fiables, aquells en què confies per la seva qualitat do-
cent i humana, i escolta els seus comentaris en un en-
torn de confiança. Pregunta o pregunta’t també sobre 
la teva forma de dinamitzar i de participar en la vida 
escolar. Què fas quan et toca vigilar al pati? Et dis-
fresses amb ells? Et vesteixes amb la samarreta del 
centre? Participes de les seves festes? Organitzes ac-
tivitats o segueixes les dels altres? T’apuntes a nous 
projectes o prefereixes fer “el de sempre”? Ets una 
persona de màxims o de mínims? Et sents incòmoda 
quan altres docents, pares o experts entren a la teva 
classe? Creus que ha canviat la teva forma d’actuar 
quant a pertinença al centre amb els anys? Et sents 
feliç de formar-ne part? Creus que ho transmets?

Més: analitza l’estil dels altres docents del teu cen-
tre (o dels que despertin el teu interès) i tria un al qual 
t’agradaria semblar-te o característiques de varis que 
voldries tenir.  

A casa: sóc igual en la meva vida professional que en 
la privada? Quines coses faig de forma diferent i en 
quines puc veure el meu “estil”? Què voldria canviar i 
com podria fer-ho amb garanties?

El teu alumne, el teu mirall
34
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Si es creix confiant en tu mateix i en els altres i si ets capaç 
de donar confiança i tenir el teu paper en el grup que et fa 
costat, amb la teva família, amics, companys i professors, 
tindràs molt clar de seguida el teu paper en el món. Primer 
et vam demanar que aprenguessis a confiar en tu mateix i 
en les teves capacitats. Després, que aprenguessis a con-
fiar i a donar confiança en els altres per teixir una xarxa 
forta en què sentir-te bé. Ara anem més enllà: parlarem 
de què passa quan es creix i t’adones que formes part de 
quelcom molt més gran, el nostre planeta. És la confiança 
en què tu formes part d’ell i tens molt a oferir perquè sigui 
un lloc millor.

Cap nen neix per créixer a soles. És quelcom que diem 
a Aldees Infantils SOS perquè coneixem molts nens als 
quals els ha faltat aquella xarxa de seguretat de què par-
làvem abans. Però passa a vegades que, fins i tot tenint-
ne, hi ha nois que no se senten còmodes amb els altres. 
Perden la confiança en ells mateixos i en els altres, per-
què senten que no els entenen o els fan mal, i decideixen 
quedar-se fora, aïllats, on ells pensen que no pot passar 
res. Però la veritat és que sí que passa. I encara que està 
bé estar tranquils i sols un estoneta, estar sols sempre no 
és el nostre estat natural.

Per què desconnectem del món? Perquè no ens agrada el 
que tenim al voltant, no confiem en ell ni en el que creiem 
que passarà, ens sembla agressiu i a ningú li agrada patir. 
Una cosa és que un dia estiguis trist, la qual cosa és una 
emoció normal, o sense ganes de jugar amb els altres, o 
t’agrada provar a veure què ets capaç de fer sol o canviar 
de grup i d’amics perquè et ve de gust… Tot això està bé, 

fer-se gran és el que té. Però és diferent quan no vols 
estar mai amb els altres. O quan el mòbil o l’ordinador 
són millors amics que les persones de carn i ossos. Si 
sempre prefereixes apartar-te o fer coses tu sol o et fa 
por acostar-te als altres, quelcom ocorre i cal saber què 
és. A més, estàs així o t’obliguen a estar així? Hi ha una 
diferència enorme entre triar ser reservat o que els altres 
t’apartin, veritat?

Pares i professors es preocuparan quan això ocorri. I, si 
no se n’han adonat perquè passes desapercebut, ja és 
hora d’aixecar la mà i demanar ajuda si creus que la ne-
cessites: sempre que algú t’estigui fent mal o sempre que 
no et sentis a gust en el teu interior. Perquè els adults 
estan aquí per llençar-te un cable en tot el que tu, com a 
nen, no ets capaç de resoldre. Per sort, cada vegada sa-
bem més com actuar i fer que la teva vida es recondueixi 
i surti el sol.

Siguem com siguem, més o menys tímids, més o menys 
alegres i entusiastes, tots volem estar acompanyats per 
les persones que fan que ens sentim bé. I que la vida 
s’ompli d’activitats que ens permetin compartir i créixer. 
Hi ha estones per jugar sols i d’altres per estar en família. 
Parlar, escoltar, connectar amb els nostres amics, amb 
els nostres pares, gaudir de la seva companyia, connec-
tar amb la teva ciutat, amb els teus veïns, amb la natu-
ra… Poques coses hi ha en la vida que ens aportin més 
satisfacció que establir vincles d’amistat, de confiança i 
d’afecte amb altres persones. És la clau de la convivèn-
cia. Si creixes acompanyat dels que t’estimen, et sentiràs 
fort per fer coses fantàstiques.

La confiança en el món: cap 
noi hauria de créixer sol
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Com jugo jo?
Objectiu: analitzar com es relacionen els nens en els 
primers cursos de l’escola; el joc és la seva forma de 
jugar, d’acostar-se o d’aïllar-se, i ens parla molt d’ells.

Idees clau: reflexionar sobre el comportament dels 
alumnes a partir de la seva forma de jugar i relacionar-
se amb els seus companys de classe.

Recursos: folis, llapis, colors, etc.

Desenvolupament: el professor observa com els nens 
juguen en espais diferents: a l’hora de l’esbarjo al pati, a 
classe en l’estona de temps lliure, quan se’ls proposen 
jocs dirigits, etc. Cal observar com es relacionen entre 
ells: si sempre juguen amb els mateixos nens, si can-
vien de grup, si juguen en grup petit o gran, si juguen 
sols i no es relacionen amb els seus companys… La 
seva manera de jugar aportarà molta informació sobre 
ells.

Més: un altre dia a classe, el professor els diu que facin 
un dibuix d’ells mateixos jugant; quan acabin el treball, 
el professor compara si el que han pintat coincideix 
amb la realitat i els indicarà quina percepció tenen els 
nois de si mateixos.

A casa: es comenten els resultats dels dibuixos amb 
les famílies. S’organitzen jocs de taula o es munten 
puzles senzills amb els germans i amb els pares.

Objectiu: en la primera 
unitat ja s’ha treballat el 
tema de l’autoestima; 
ara cal fer entendre als 
nens que tots formen 
part del mateix grup i 
són peces essencials 
per mantenir l’equilibri 
de la convivència.

Idees clau: dins del 
grup de la classe tots 
formem part del mateix 
projecte i som impres-
cindibles per donar for-
ma al conjunt.

Recursos: blocs de 
construcció de dife-
rents mides; baralles 
de cartes.

Desenvolupament: cap nen és més important que un altre ni ningú; tots 
formen un equip i són absolutament necessaris per igual perquè la “ma-
quinària” funcioni. Perquè ho entenguin més clarament, el professor els pro-
posa crear muntanyes amb blocs de construcció o castells amb cartes d’una 
baralla. Si a meitat de camí es treu un bloc o es retira una carta, la muntanya 
i el castell s’enfonsen. Doncs igual a classe. Encara que alguns alumnes 
siguin més extravertits que d’altres i cridin més l’atenció, tots els nois són 
igual d’importants en el conjunt del grup.

Més: el professor els posa un vídeo d’acrosport a 2n de primària en un 
CEIP de Granada; tots compten i participen a l’hora de construir aquestes 
piràmides humanes.

A casa: es pot assistir amb els pares a veure algun espectacle de dansa, 
acrobàcies, malabars, etc., en el qual tots els actors participin i tinguin el 
mateix protagonisme.

INF

Castells de cartes i de blocs
35
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Si et perds no estàs sol
Objectiu: proporcionar eines als alumnes perquè pu-
guin enfrontar-se a situacions d’incertesa o preocupació 
davant d’un incident imprevist. Incorporar consignes de 
seguretat en la vida quotidiana.

Idees clau: superar pors i situacions imprevistes grà-
cies a recursos i habilitats personals. Memoritzar. Bus-
car un adult de referència.

Recursos: paper i llapis (si estan aprenent ja a llegir i 
escriure) i llapis de colors.

Desenvolupament: per proporcionar més seguretat als 
alumnes es treballa a classe com resoldre situacions 
que els poden espantar i provocar angoixa: que no vin-
guin a recollir-los a la la sortida de l’escola, perdre’s en 
un centre comercial, no veure els seus pares al parc, 
etc. La principal eina que els ajudarà a superar qual-
sevol por és dir-los que els seus pares no els aban-
donaran mai i que sempre tornaran a buscar-los. Una 
de les opcions més senzilles és aprendre a esperar 
tranquil·lament el seu retorn. L’opció següent: prevenir-
ho amb unes normes bàsiques, com anar sempre de 
la mà, saber el seu nom i el dels seus pares, saber-se 
una adreça i un telèfon (cantant-lo, per exemple) i apre-
nent que han de quedar-se quiets en el lloc en què van 
perdre de vista els seus pares, si arriba el moment. A 
classe podem repassar aquestes “cançons” amb el seu 
nom i també les normes bàsiques, dibuixant-les.

Més: a partir dels sis anys també serveix escenificar 
aquestes escenes perquè aprenguin a anticipar situa-
cions (abans d’aquesta edat s’ha demostrat poc eficaç), 
i també a dirigir-se a persones amb uniforme com guàr-
dies o policies quan comencen a distingir qui són i quin 
és el seu paper.

A casa: els pares col·laboren amb tot tipus d’indicacions: 
els poden ajudar a aprendre’s l’adreça on viuen, els seus 
telèfons, a memoritzar el recorregut fins a l’escola i a 
fixar-se en els semàfors, els passos de zebra, etc. Aquí 
trobareu resumides aquestes indicacions.

Objectiu: passar-s’ho 
bé amb la companyia 
d’un mateix pot ser 
molt divertit, sempre 
que sigui per pròpia 
elecció. Hi ha mo-
ments ideals per es-
tar sol i moments per 
a la companyia.

Idees clau: diferen-
ciar entre saber gaudir 
de la companyia d’un 
mateix i aïllar-se.

Recursos: llibres, jocs 
de memòria, colors, 
llapis, folis, cartolines, 
tisores, cola, etc.

Desenvolupament: quan es parla d’aïllament s’entén que l’alumne es troba 
sol però no per voluntat pròpia. Està aïllat perquè no sap com expressar-se, 
com relacionar-se amb els seus companys, etc. A vegades, no obstant això, 
a tots ens agrada estar a soles una estona per voluntat pròpia. A la classe 
s’organitzen activitats per “racons”: el racó de la lectura, el racó dels jocs de 
memòria, el racó de dibuixar, el racó de les manualitats… Cada alumne se 
situa en un racó o un altre, depenent del que li vingui de gust fer, i gaudeix 
en tranquil·litat de la seva pròpia companyia.

Més: el professor organitza una activitat perquè els alumnes sàpiguen ex-
pressar quan volen estar sols i quan no en les estones de pati i temps lliure. 
Cal comunicar-se, dir-li a la resta dels teus companys el que penses i fer-se 
respectar.

A casa: al llarg del cap de setmana tots tenim un espai de temps en què 
gaudir de la nostra pròpia companyia: llegint un llibre, dibuixant, cuidant les 
plantes, cuinant alguna recepta, etc.

Vols estar sol o no?
37
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Club d’amics obert a 
tothom
Objectiu: involucrar tots els companys de la classe, de 
l’escola i fins i tot amics d’altres escoles perquè formin 
part d’un mateix club.

Idees clau: com més siguem, millor ens ho passarem; 
trenquem la norma de l’exclusivitat.

Recursos: cartolines, llapis, colors, tisores, plastifica-
dora i ordinador.

Desenvolupament: el professor proposa als alumnes 
crear un club “especial”. La majoria de clubs són ex-
clusius i sempre marquen unes normes o pautes que 
complir per poder ser-ne membres: condicions econò-
miques, socials, de gènere, etc. El nostre club serà es-
pecial perquè no tindrà cap tipus de restricció. Tothom 
hi serà benvingut. Només cal tenir ganes de formar-ne 
part. Es buscarà un nom que sembli bé al conjunt de 
la classe (el club dels superherois, el club dels espor-
tistes, el club de la música, etc.) i ja es podrà muntar. 
Perquè els que vulguin pertànyer al club tinguin alguna 
senya d’identitat, es faran carnets amb el nom del club, 
un eslògan i algun logotip.

Més: tutorial per fer un carnet en Word.

A casa: les famílies també poden formar part del club i 
involucrar-s’hi. Ajudaran a crear marxandatge, com ara 
samarretes o xapes.

Objectiu: valorar els moments en què estar sol pot resultar creatiu. No ac-
ceptar les queixes d’avorriment i ajudar-los a què aquests espais s’omplin 
de reflexions, acostament als altres i imaginació.

Idees claus: no esperar que tots els moments siguin plens d’activitats pro-
gramades i compartir les nostres idees amb els altres.

Recursos: no es necessiten.

Desenvolupament: el tutor deixa temps per al descans i la relaxació, sens-
se programar cap tipus d’activitat ni forçar cap dinàmica. Senzillament ob-
servarà què és capaç de fer cada alumne individualment, veure quins grups 
es formen, quines idees sorgeixen... No es permetrà el “m’avorreixo” i els 
recordarem que ningú té l’obligació ni d’entrenir-los ni sempre tenim recur-
sos a mà per a divertir-nos. Després d’aquest temps “lliure”, ens aturarem 
per parlar de com s’han sentit, si l’han gaudit o no, cap a on ha anat la seva 
ment i quines coses han passat entre ells per sentir-se menys sols.  

Més: estar en el present, gaudir del moment, pot resumir-se en una frase: 
“Aquí i ara”. Poden escriure una frase resum de l’activitat a la seva llibreta o 
fins i tot en una samarreta per recordar-ho.

A casa: tots tenim dret al descans, a tenir el cap als núvols, a relaxar-nos i 
fer una migdiada... sense organitzar la vida als altres. Provem aquesta tarda 
a què sap “tenir el cap als núvols”?

Als núvols...

ININ
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Objectiu: generar bones dinàmiques de grup que permetin que tots 
els nois es relacionin i que no es limitin a petits grups per afinitats. 
Conèixer persones noves en el seu entorn personal pot resultar molt 
enriquidor. Dormir fora de casa pot constituir tota una aventura, i així 
se superen algunes pors típiques d’aquestes edats.

Idees clau: convivència, companyonia, família i compartir.

Recursos: paperetes i bossa o urna per a sorteig.

Desenvolupament: proposarem, amb l’acord previ amb les famílies, 
moments per compartir fora de l’escola en forma de festes del pijama. 
L’original d’aquesta proposta és que tots hi participin i que no sem-
pre siguin els grups tradicionals d’amics els que es trobin, sinó que 
hi hagi variació i es barregin grups a l’atzar. En tot cas, també l’atzar 
va ser el que els va unir en aquest grup, així que ajudem a fer que hi 
hagi diversitat i les famílies es coneguin. El lloc de la festa es podrà 
fer per sorteig o a decisió dels membres de cada grup, que es triaran 
extraient els noms d’una bossa o urna. L’èxit dependrà de les ganes 
de divertir-se i de fer nous amics. Els intentarem donar pautes per 
acostar-se als altres, per comportar-se a casa d’un altre, etc.

Més: idees per organitzar una festa del pijama infantil aquí i aquí.

A casa: s’intentarà col·laborar perquè la festa sigui un èxit, preveient 
les necessitats de sopar, diversió, ubicació per dormir i contacte amb 
les famílies dels nens participants.

Festa del pijama 
41
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M

Som una pinya
Objectiu: formar part d’un grup ajuda a sentir-se més acom-
panyat i protegit. Els nostres companys són aquí per donar-
nos suport i afecte quan ho necessitem. No podem deixar que 
ningú en el nostre grup se senti malament.

Idees clau: l’ésser humà és sociable, sensible i solidari; el 
grup crea vincles de connexió per cuidar els seus membres 
en tot moment.

Recursos: folis, cartolines, colors, llapis, màquina per fer xapes.

Desenvolupament: el professor explica a la classe que for-
mar part d’un grup és molt especial i que el grup té la força i 
la confiança gràcies a tots els membres que el formen. Però 
perquè el grup estigui sempre fort i segur, els seus membres 
també han d’estar-ho. Quan algú està malament, la resta li 
haurà de donar suport amb mostres d’afecte, estima i con-
fiança. Es faran xapes iguals per a tots els alumnes, amb 
una il·lustració d’una mà amb el polze cap amunt i un altre cap 
avall, i les portaran posades a la bata depenent de l’humor 
en què es trobin. Si porten les del polze cap avall, la resta 
del grup ha d’estar pendent d’aquest company, preguntant-li 
què li passa, escoltant-lo, ajudant-lo si és possible i, sobretot, 
mostrant-li tota la comprensió i l’afecte possible.

Més: hi haurà un amulet de la classe. El nen que estigui pas-
sant un mal dia o una temporada complicada se’l pot portar a 
casa per agafar força. La mascota representa el grup.

A casa: els adults també poden sentir-se malament. Els pre-
guntem als nostres pares com es troben, i si tenen un mal dia 
els cuidem: parem i enretirem la taula, recollim les coses de 
casa, organitzem la nostra habitació… La família també és un 
minigrup i cal recolzar-se els uns als altres.

http://www.aldeasinfantiles.es
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Objectiu: els alumnes han de parar i reflexionar sobre el món en què 
viuen, la diferència entre les coses reals i les virtuals.

Idees clau: el món virtual està molt present en el nostre dia a dia i ens 
permet accedir a informació, música, relacions…, però per molt que se 
li assembli no és real i comporta perills. Hem d’aprendre a utilitzar-los 
amb prudència.

Recursos: pissarra digital, ordinador, projector.

Desenvolupament: la classe visualitza vídeos com aquest sobre les 
10 claus per utilitzar internet de forma segura, que expliquen els pe-
rills i riscos que comporten i impliquen Internet i les xarxes socials. 
A vegades, en aquestes xarxes no som capaços de distingir entre la 
realitat i el món virtual; i, d’altra banda, hi ha individus que les utilitzen 
per crear-se falses identitats i enganyar les persones. No podem tenir 
confiança en aquests casos, hem d’aprendre a protegir-nos. Els alum-
nes expliquen si han viscut algun cas o coneixen algú que s’hagi ficat 
en problemes per culpa de les xarxes socials i internet.

Més: el professor pot completar aquesta temàtica amb una petició de 
xerrada a la Policia o als cossos de seguretat competents en la seva 
ciutat. També podem ampliar aquesta informació amb els perills de la 
utilització de videojocs i mòbils, que ocupen moltes hores i impedeixen 
les relacions humanes de veritat. Podem utilitzar vídeos com aquest.

A casa: veuen Trust amb els pares, una pel·lícula que narra la història 
d’una jove que es fa amiga d’un noi a través de les xarxes socials, que 
finalment acaba sent un adult amb males intencions.

El món virtual no és real
43
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El que no diu Whatsapp
Objectiu: el mòbil i la comunicació digital són cada vegada 
més populars; però atenció, un text en una pantalla no pot 
substituir la comunicació verbal, gestual, etc.

Idees clau: no basar la relació amb les persones únicament 
en la comunicació a través de les tecnologies; la conversa i els 
gestos són irreemplaçables.

Recursos: folis, llapis i bolígrafs.

Desenvolupament: el tutor organitza un taller de teatralitza-
ció o joc de rols; dividirà la classe en grups i els proposarà di-
ferents situacions que poden succeir entre amics o companys 
de classe: “em caus bé, però no vull anar únicament amb tu, 
m’agrada jugar amb tots els companys”, “no m’agrada com 
em tractes davant de la resta de la classe”, “crec que t’has 
endut el meu estoig per equivocació”, etc. Els alumnes hau-
ran d’escriure què dirien en aquestes situacions, per un costat 
cara a cara i per un altre per Whatsapp. Finalment, hauran de 
redactar un llistat de conclusions.

Més: per acabar es llegirà aquest interessant article sobre el 
tema i s’organitzarà un debat perquè els alumnes opinin.

A casa: els nostres pares ens explicaran si alguna vegada 
han tingut algun problema o malentès a la feina, amb els 
amics o amb la família… per un missatge de Whatsapp mal 
interpretat. Com ho han solucionat? Amb més missatges o 
amb comunicació verbal?

S
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Objectiu: analitzar les nostres fotos de cursos anteriors; veure quin 
aspecte teníem i què transmetíem en les imatges. Reflexionar sobre 
si ens veiem molt canviats.

Idees clau: una selfie no és només una foto de la nostra imatge; és 
també una petita radiografia d’un moment de la nostra vida.

Recursos: fotografies, imatges en paper, cartolines, llapis, colors, ce-
res, retoladors, purpurina, adhesius, etc.

Desenvolupament: a la classe d’Ed. Artística, els alumnes prepara-
ren un collage amb selfies i imatges de si mateixos de cursos ante-
riors; no importa la qualitat de les imatges ni quin aspecte tinguin; és 
més important analitzar què estan transmetent. Segons el que aques-
tes fotos els comuniquin o recordin, els alumnes poden acompanyar el 
collage amb comentaris, il·lustracions, emoticones, etc.

Més: s’intercanvien els collages i s’escriu una breu redacció de com 
veuen l’evolució del company a través de les fotos exposades.

A casa: es busquen fotos de tota la família d’anys passats. Es pot gra-
var un vídeo de cada membre parlant sobre els records que li porten 
les imatges que han recuperat. És important arxivar els records i la 
memòria; si no, tot s’acaba desvirtuant.

Una selfie per al futur
Objectiu: som humans i vivim en societat. Per a la nostra “es-
pècie”, viure junts representa un gran avantatge perquè uns 
aprofitem els talents dels altres i així construïm les nostres 
civilitzacions i el progrés. També serveix per protegir-nos, per 
garantir la nostra seguretat i per ser més feliços relacionant-
nos amb els que comparteixen la nostra vida.

Idees clau: societat, ciutat, civilització, seguretat social, com-
partir i ser solidaris.

Recursos: fitxes, bolígrafs i gravadora o mòbil per enregistrar 
entrevistes.

Desenvolupament: repartirem entre la classe, per grups, fi-
txes que presenten un grup de la nostra societat que pot te-
nir un problema. Els alumnes s’enduran com a treball buscar 
informació o entrevistar persones fins a donar amb la solució 
de com i on poden trobar ajuda aquests grups. Per exemple: 
què fem quan estem malalts? (on anem?, qui hi treballa?, qui 
ho paga?). Què fem quan ens fem grans i no ens valem per 
nosaltres mateixos? (on demanar ajuda, qui t’ajuda i com et 
poden ajudar). Què fem si no tenim un lloc on viure? Què pas-
sa si no tenim res per menjar? Què passa si arribem d’un país 
en guerra i no podem ni volem tornar? Què ocorre amb els 
nens que no tenen família? (qui els cuida i com) Què fem si 
trobem un animal que ha estat abandonat? Què passa si no 
podem pagar les factures de casa perquè ens hem quedat 
sense feina?

Més: podem dividir la classe perquè cada grup estudiï la for-
ma com les diferents cultures tracten el tema de la solidaritat i 
l’atenció dels seus membres menys afortunats, com la cultura 
asiàtica, l’africana, l’aborigen, l’esquimal o històriques com la 
grega, la romana, l’egípcia, la celta o l’asteca. Tenim concep-
tes que van des de la beneficència i el dret social fins a la salut 
i l’atenció.

A casa: els jocs d’ordinador poden ser creatius i mostrar 
interessants aspectes del món, com passa amb els jocs 
d’estratègia del tipus Civilization o Spore, que fan créixer 
tota una ciutat o un món a còpia d’afegir-hi cultura, educació, 
tecnologia i oficis, que junts col·laboren per al progrés.

Ningú està sol
46
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Objectiu: sensibilitzar els nois cap al respecte i la protecció del medi 
natural. Afavorir el contacte amb la naturalesa i el desenvolupament 
de la intel·ligència espiritual, que els faci sentir que formen part de 
quelcom més gran que ells mateixos, despertant la reflexió individual.

Idees clau: respecte al medi natural i la intel·ligència espiritual.

Recursos: sortides a la naturalesa, parcs urbans, platges.

Desenvolupament: tots compartim un mateix planeta, i per això hau-
ríem d’estar compromesos amb la protecció d’espècies animals i ve-
getals, amb les quals formem un tot. Començarem per apreciar aquest 
valor observant l’entorn natural amb afecte, sentint-nos-en part. La 
idea és fer una activitat contemplativa per retenir els detalls del pai-
satge. Podem utilitzar aquest moment per fer després un dibuix o una 
redacció.

Més: vídeo sobre intel·ligència espiritual amb Francesc Torralba i el 
seu llibre Inteligencia espiritual en los niños.

A casa: la visita a una protectora d’animals o el conveni amb una 
d’elles en programes de voluntariat (passeig, companyia, ensinistra-
ment) pot ser molt beneficiosa, especialment per als nens amb proble-
mes de relació amb els altres. Si tenen o demanen una mascota, cal 
mostrar-los el que implica la seva atenció.

Mirant junts el mar, el cel, les 
estrelles, el paisatge...

47 48
Ja n’hi ha prou de soroll 
de fons, volem escoltar
Objectiu: valorar el silenci, ser capaços de relaxar-se, de fre-
nar l’excitació i de guardar torn per parlar, aprenent a escoltar 
activament els altres.

Idees clau: relaxació, reflexió i escolta activa.

Recursos: espai tranquil, al més aïllat acústicament que es 
pugui.

Desenvolupament: a l’aula establirem uns minuts de silenci 
complet a primera hora de la classe amb l’objectiu de frenar i 
focalitzar-nos. La idea és ser capaços d’evitar el soroll cons-
tant, gaudir d’aquesta aturada d’activitat, de pensar ordena-
dament i relaxar-se. Podem aprofitar perquè aquest silenci 
doni inici a una conversa entre tots per tractar un tema que 
interessi a la classe, a manera d’assemblea. Així, mantenint el 
silenci, un a un, podran anar prenent torn de paraula i opinar, 
i els altres escoltaran. L’única norma és no interrompre i ser 
capaços d’escoltar quelcom que no siguin els propis pensa-
ments.

Més: alguns trucs curiosos per mantenir una classe en si-
lenci. 

A casa: també interessa fomentar moments de relaxació i si-
lenci, seguits de converses tranquil·les en què tots parlen i 
escolten al seu torn.

S S

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.youtube.com/watch?v=vJOTBQUiQeo
http://www.plataformaeditorial.com/libro/2719-inteligencia-espiritual-en-los-ninos
http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/mantener-una-clase-en-silencio.html
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La confianza en los demásLa confiança en el món

tutories amb sentit 
per a tots els cicles 
educatius.

PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
EN VALORS
INFANTIL I PRIMÀRIA
CURS 2017-2018

els teus valors

Objectiu: Quin dilema promou el debat i la reflexió 
col·lectiva a través de dilemes ètics senzills basats 
en situacions quotidianes. Distingir entre diferents ni-
vells de maduresa, des de la por fins a l’egoisme, 
l’expectativa d’atenció per part dels altres i el concepte 
de justícia on pot arribar un infant.

Idees clau: dilemes ètics, comunicació amb el grup, 
assetjament escolar, moments d’unió/desunió i lleialtat 
entre amics.

Recursos: alguns dels exemples de Quin dilema ser-
viran. Per exemple, el dilema social “Tria: o ella o no-
saltres” o bé el dilema “Amic virtual”, que aborda el 
temps a Internet i els perills a la xarxa o el dilema “Ke-
vin juga al futbol”, per tractar la discriminació en casos 
de discapacitats.

Desenvolupament: podeu plantejar un dels dilemes 
proposats per despertar la participació de l’alumnat. 
Després de llegir el senzill enunciat, tots han de res-
pondre espontàniament com reaccionarien o què fa-
rien. Els distints tipus de resposta es recullen més avall 
i se situen en un dels quatre nivells de maduresa èti-
ca segons la interpretació de la proposta del pedagog 
Manuel Segura, basada al seu torn en les teories de 
Kohlberg i Piaget sobre el creixement ètic i moral del 
ser humà.

Més: molts més dilemes socials en l’hemeroteca de 
Quin dilema.

A casa: podeu entrar junts a la pàgina Quin dilema 
i gaudir junts d’alguns dels reptes ètics, proposant la 
solució més “madura” per a cadascun.

La confiança en el món
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Objectiu: anàlisi dels casos de timidesa i aïllament des d’una perspectiva 
globalitzadora, veient tot el context del nen i del grup. L’aïllament pot ser 
voluntari o forçat per situacions d’assetjament escolar o de conflictes de 
relació amb el grup, a més de dèficits en les habilitats relacionals.

Idees clau: aïllament, exclusió social, assetjament escolar.

Recursos: document sobre timidesa i fòbia social del Consell General 
de Psicologia d’Espanya.

Desenvolupament: fer un sociograma del grup classe per detectar els 
nois més tímids o amb problemes de relació. Buscar per a cadascun una 
manera d’integrar: millorar la seva autoestima, oferir cursos d’habilitats 
comunicatives, evitar que se sentin malament però buscant moments 
d’exposició que puguin tolerar, organitzar la seva ubicació a l’aula junt 
amb alumnes que els puguin acollir i servir d’estímul sense cohibir-los, 
introduir-los en grups equilibrats de treball i tasques en equip, en activitats 
esportives, etc.

Més: tres senzilles dinàmiques per integrar els nens tímids a classe. 

A casa: l’actitud sobreprotectora afavoreix la timidesa o el retraïment. Po-
dem facilitar pautes perquè els nois se sentin més lliures per expressar-se 
i se’ls inviti a participar, opinar i decidir en diferents àrees de la seva vida.

Quan l’aïllament és un símptoma
50

TUTORIA D’AVALUACIÓ

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/index.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/index.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//dsoellaonosotros_editora_7_31_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//dsoellaonosotros_editora_7_31_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//pdsamigovirtual_editora_7_70_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//dskevinjuegaalfutbol_editora_7_26_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//dskevinjuegaalfutbol_editora_7_26_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/hemeroteca.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/hemeroteca.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/index.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/index.php
http://www.cop.es/colegiados/a-00512/timidez.html
http://losfuerte.com/miniaula/3-dinamicas-para-integrar-a-los-alumnos-mas-timidos/


Apunta la teva classe a 
“Diputats per un Dia!”
Cada any, aquest projecte es converteix en una activitat viva i 
participativa en els parlaments de les diferents comunitats autò-
nomes espanyoles gràcies a “Diputats per un Dia”.

Si estàs fent aquest projecte i treballant el valor de la confiança, 
t’encantarà portar els teus alumnes a aquesta activitat tan inte-
ressant. Es tracta de preparar una ponència de no més d’un foli 
d’extensió amb el que heu treballat i reflexionat sobre el valor de 
la confiança per compartir-ho amb les altres escoles participants. 
També us demanem que prepareu diversos compromisos que 
els nens proposin adoptar per millorar en el valor de la confiança: 
per confiar més en si mateixos, en els altres o en el món, perquè 
cap nen creixi aïllat.

En cada Comunitat Autònoma participa una escola per província, 
que pot portar un nombre limitat de nens per ocupar els escons. 
Un portaveu de cada escola exposa el seu escrit i compromisos 
en l’estrada i, després que tots l’hagin llegit, els nens voten el 
compromís que més els ha agradat. Es fa un recompte i es pre-
senten els resultats.

Ser diputats per un dia és una experiència molt rica i participa-
tiva. Us permet compartir un dia amb altres centres i nois de la 
vostra comunitat que, com vosaltres, han estat treballant el tema 
de la confiança. I tenen un enorme interès en l’educació en va-
lors, com a Aldees Infantils SOS.  

Si vols més informació o directament sol·licitar plaça a “Dipu-
tats per un dia” pots enviar un correu electrònic a la coordinació 
del programa aquí. O trucar al telèfon d’assessorament perma-
nent: 670 696 588.
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/diputados-por-un-dia.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/diputados-por-un-dia.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/diputados-por-un-dia.php
mailto:amelialopez%40aldeasinfantiles.es?subject=sol%C2%B7licitar%20pla%C3%A7a%20a%20Diputats%20per%20un%20dia
mailto:amelialopez%40aldeasinfantiles.es?subject=sol%C2%B7licitar%20pla%C3%A7a%20a%20Diputats%20per%20un%20dia
mailto:amelialopez%40aldeasinfantiles.es?subject=sol%C2%B7licitar%20pla%C3%A7a%20a%20Diputats%20per%20un%20dia
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“Crec en la capacitat de l’ésser humà per superar-ho tot, fins i tot un aban-
donament a la infancia.” 

Pedro Puig, President d’Aldees Infantils SOS d’Espanya. 

ALDEES INFANTILS SOS ÉS UNA ORGANITZACIÓ D’AJUDA A LA INFÀNCIA, 
INTERNACIONAL, PRIVADA, SENSE ÀNIM DE LUCRE, INTERCONFESSIONAL I 
INDEPENDENT DE TOTA ORIENTACIÓ POLÍTICA, FUNDADA A IMST (ÀUSTRIA) 
I AMB PRESÈNCIA EN 134 PAÏSOS. 
PREMI PRINCESA D’ASTÚRIES DE LA CONCÒRDIA 2016.

La nostra tasca se centra en el desenvolupa-
ment del nen fins que arriba a ser una persona 
autosuficient i integrada en la societat. Treba-
llem per enfortir les famílies vulnerables, de 
manera que puguin atendre adequadament 
els seus fills; protegim els nens que s’han vist 
privats de l’atenció parental, als quals brin-
dem un entorn familiar protector en el qual 
puguin créixer sentint-se estimats i respec-
tats, i acompanyem els joves en el seu procés 
d’autonomia i independència.

• Al món existeixen 571 Aldees Infantils SOS, 
coordinades per SOS Children’s Villages Inter-
national (Aldees Infantils SOS Internacional), 
que és la federació de totes les Associacions 
Nacionals d’Aldees Infantils SOS. 

• Entre les Aldees, les Residències de Jo-
ves i els Programes d’Enfortiment Familiar, 
s’atenen un total de 577.166 nens, joves i fa-
mílies. 

• Compta amb més amb 656 Col·legis, Cen-
tres d’Educació Infantil, Centres Socials i Cen-
tres de Formació Professional, que atenen 
296.906 nens i joves.

• Ofereix 893.929 tractaments mèdics en els 
77 hospitals SOS i compta amb 317.856 be-
neficiaris en els 23 programes d’Atenció a 
Emergències SOS al món. 

http://www.aldeasinfantiles.es/que-esta-pasando/noticias/premio-princesa-de-asturias-de-la-concordia
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A ESPANYA

Aldees Infantils SOS està present en el nostre país 
des de 1967. En 1981 es constitueix l’Associació Al-
dees Infantils SOS d’Espanya, que coordina la tas-
ca a nivell nacional, i el 1983 és declarada d’utilitat 
pública pel Consell de Ministres. La Presidèn-
cia d’Honor l’exerceix S. M. el Rei Felip de Borbó. 

Aldees Infantils SOS treballa en la majoria de co-
munitats autònomes: Andalusia, l’Aragó, Castella-la 
Manxa, Canàries, Catalunya, Galícia, Madrid, Valèn-
cia i pròximament estarem a Astúries (Oviedo) i les 
Balears (Palma) a través de:

PROGRAMES DE PROTECCIÓ

En conveni amb les comunitats autònomes garantim 
un entorn familiar quan el nucli biològic no ho permet 
en: 

Una família SOS: quan el nen no pot viure amb la 
seva família, li oferim un entorn protector en una famí-
lia SOS amb una persona de referència estable (mare 
SOS) que li ofereix l’atenció, l’afecte i la formació ne-
cessària per al seu desenvolupament integral.

Cada familia SOS viu en una casa de les Aldees In-
fantil SOS, comunitat més gran a la qual pertany el 
nen. Cada Aldea està formada per un conjunt de llars 
on resideixen grups de germans, garantint-se la no-
separació dels mateixos, i es treballa perquè puguin 
tornar amb la seva familia biològica o fins que puguin 
viure de forma independent. 

Acolliment familiar: si el nen forma part d’un pro-
grama d’acolliment en una familia aliena, extensa o 
professionalitzada, oferim als seus acollidors el suport 
i l’assessorament de la nostra organització. Vetllem 
per l’interès del menor, dels pares biològics i de les 
famílies que acullen, perquè creiem que l’acolliment 
funciona si tots els implicats estan compromesos i sa-
tisfets.

Programa de Primera Acollida i Valoració: és un re-
curs especialitzat, dissenyat per donar atenció espe-
cial i amb caràcter d’urgència a nens i adolescents en 
greu situació de desprotecció mentre es determina la 
mesura o recurs de protecció més adequada.

SUPORT A L’AUTONOMIA DELS JOVES

El nostre treball no acaba amb la majoria d’edat dels 
joves. Continuem acompanyant-los, si ells ho volen, 
en el seu procés de desenvolupament. Es dóna res-
posta a les necessitats individuals dels joves atenent 
a la seva capacitat de resiliència, procurant-los els su-
ports necessaris i formant-los per aconseguir la seva 
integració social i laboral fins a aconseguir la seva au-
tonomia i participació.

PROGRAMES DE PREVENCIÓ 

Enfortiment Familiar: el seu objectiu és donar suport 
a les famílies vulnerables per a millores les seves con-
dicions de vida i enfortir-les, prevenint l’abandonament 
infantil.

Aquests programes donen resposta a demandes crei-
xents dintre de l’àrea de la infància, joventut i famílies 
en risc com: Centres de Dia, Escoles Infantils, Natura-
lesa Educa i Programes de Famílies.

ACADEMIA SOS 

És l’encarregada de la formació, la gestió del conei-
xement, la investigació i el sistema de gestió de qua-
litat de l’organització. Els seus àmbits fonamentals 
són l’Escola Nacional de Formació, que garanteix la 
formació inicial i contínua de tots els professionals de 
l’organització i el departament d’I+D i Qualitat. Les se-
ves funcions principals són documentar, analitzar la 
realitat social i oferir respostes eficaces a les situa-
cions actuals i de futur.

Externament estableix aliances i acords de 
col·laboració amb universitats, organitzacions, asso-

ciacions i organismes públics o privats que li permeten 
aconseguir els seus objectius.

L’AMÈRICA LLATINA I L’ÀFRICA 

Aldees Infantils SOS d’Espanya finança 15 aldees a 
l’Amèrica Llatina: Mar de Plata (Argentina); Ricaurte 
i Portoviejo (Equador); San Jerónimo i Jocotán (Gua-
temala) Tela, Choluteca i Tegucigalpa (Hondures); 
Managua i Juigalpa (Nicaragua); Llima i Pachacamac 
(Perú); San Miguel, San Vicente i Sonsonate (el Sal-
vador), i 3 a l’Àfrica: Agadir (el Marroc), Louga y Zi-
guinchor (el Senegal).

També assumim el manteniment de diferents projec-
tes a l’Amèrica Llatina com Programes d’Enfortiment 
Familiar, Centres Socials SOS, Escoles de Primària, 
Centres de Dia i Escoles Infantils, així com dos progra-
mes d’assistència quirúrgica a nens a Guinea Equato-
rial i el Senegal, amb 2.369 intervencions a l’any.

El total de nens i joves atesos per Aldees Infantils SOS 
d’Espanya el 2016 va ser de 25.559 (7.158 a Espanya 
i 18.401 a l’Amèrica Llatina i a l’Àfrica).

Si vols més informació sobre la tasca d’Aldees Infan-
tils SOS visita la nostra pàgina:  

Telèfon d’assessorament permanent del programa 
educatiu: 670 696 588

I per a més informació sobre Aldees Infantils SOS: 

902 332 222

1

3

2

http://www.aldeasinfantiles.es/que-hacemos/espana
https://www.aldeesinfantils.org/index.php/laldea-sos/
https://www.aldeesinfantils.org/index.php/programa-de-autonomia/
http://www.aldeasinfantiles.es/que-hacemos/prevencion
http://www.aldeasinfantiles.es/que-hacemos/programas-internacionales


PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
EN VALORS
INFANTIL I PRIMÀRIA
CURS 2017-2018

Amb la col·laboració de:

els teus valors
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.msssi.gob.es
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.aldeasinfantiles.es/educa

