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Benvinguts a la setzena edició de "Abraça els teus valors", 
el programa educatiu d'Aldees Infantils SOS per a Infantil i 
Primària. Ofert exclusivament en format digital obert, per a 
tots els centres que desitgin aplicar-lo i per a totes les famí-
lies que, amb els seus col·legis o de forma independent, 
s'animin a fer-ho. Aquí teniu la nostra proposta anual per tre-
ballar amb els vostres fills i créixer junts.

El valor de l'atenció
Fa 16 anys, quan vam anomenar aquest programa "Els cinc 
minuts d'Aldees Infantils SOS", reflexionàvem ja sobre el 
tema de l'atenció, perquè consideràvem que era important 
que els nois es baixaran un moment del vertiginós ritme de 
les seves vides i els seus pensaments i reflexionessin aten-
tament. L'atenció s'ha revelat en aquesta última dècada com 
una de les principals preocupacions de docents i pares i, en 
general, de tota una societat que veu com les distraccions 
tecnològiques i audiovisuals minven la capacitat de concen-
tració de nens i adults. Alhora, hem vist sorgir interessants 
propostes per tot el món, encapçalades per defensors de la 
intel·ligència emocional i social com Daniel Goleman, en 
què ens hem inspirat i basat per aquesta proposta anual. 
Paraules com meditació o mindfulness (atenció plena) 
sonen forts com a eines per ajudar a nens, adolescents i 
també-per què no-adults centrarem en els nostres objectius, 
gaudir el "aquí i ara" i, en definitiva, ser més feliços.

Treballarem aquest apassionant tema des de tres blocs di-
dàctics: "Atent al meu interior", "L'atenció en els altres" i 
"Atenció per viure". En el primer, aprendran a conèixer-se a 
si mateixos, els seus punts forts i els seus moments de dis-
tracció. En el segon, analitzarem com ser capaços d'atendre 
el que els altres ens s'expressen a través del llenguatge no 
verbal, desenvolupant l'empatia i sent solidaris i compas-
sius. I, finalment, descobrirem que l'atenció no es limita a la 
concentració en l'estudi. És també la capacitat de detectar 
pautes, de manejar informació, destacar l'important i 
d'apartar el superflu. Els mostrarem com aquesta atenció 

permet que, entre tots, vegem solucions als problemes que 
ens preocupen com a societat.

50 tutories amb sentit per a la classe
Cada bloc didàctic està dividit en activitats pensades per 
desenvolupar en l'hora de tutoria dels diferents cicles educa-
tius. Això no significa que les activitats més senzilles del 
cicle inicial no puguin desenvolupar-se més endavant, sinó 
que les de cicle superior poden tenir un nivell elevat per als 
menors. És cada professor qui decideix què aplicar i graduar 
la dificultat per adaptar al seu grup. A més, comptareu amb 
enllaços, vídeos i recursos que s'executen directament si els 
utilitzeu des de l'ordinador o amb les pissarres digitals.

La família completa el programa
Cada any us convidem a implicar les famílies dels vostres 
alumnes en el programa educatiu i aquesta vegada us su-
ggerim que seguiu convidant-les a completar aquest progra-
ma en què també els pares poden guanyar en atenció i crei-
xement personal. Us ho posem fàcil: cada activitat de tutoria 
compta amb una extensió per a casa i el material està obert 
per a ells al nostre web. Així, tots podran aplicar-les i refor-
çar el vostre treball a l'aula.

I us recordem que teniu a la vostra disposició Quin Dilema, 
una original proposta que es renova constantment: dilemes 
ètics a l'altura de les edats i les situacions quotidianes dels 
vostres alumnes que també podeu proposar cap a casa. 
Una activitat divertida i que dóna molt joc!

Moltes gràcies pel vostre suport. Esperem que gaudiu 
d'aquest material i que us subscrigueu al nostre butlletí en 
www.aldeasinfantiles.es/educa per rebre periòdicament 
nous materials, idees, propostes, agermanament amb altres 
col·legis i per demanar participar en Diputats per un dia, la 
nostra trobada al vostre Parlament autonòmic, una jornada 
realment única per tancar el programa amb els vostres 
alumnes.
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A casa, a classe, tots et diuen «presta atenció» i «esti-
gues atent». Què significa? Què esperen que facis 
quan et diuen això? Doncs ni més ni menys que pensis 
únicament en el que et demanen, i en res més. 
L'atenció és la capacitat de fixar-se en una única cosa 
i oblidar-se de totes les altres. Que tots els teus sentits 
es posin a treballar junts en alguna cosa, ja sigui estu-
diar, córrer, parar taula o escoltar un programa de tele-
visió. Això i només això, rebutjant totes les coses que 
intenten colar-se en la teva ment per aconseguir fer 
alguna cosa el millor possible. També se l'anomena de 
vegades "voluntat", i tots podem tenir-la, no és una 
cosa inabastable ni de bon tros.

I com s'aconsegueix? Primer, sabent com funciona 
l'atenció. Al final, no deixa de ser una mena de múscul 
mental que, com fas en educació física, pots arribar a 
entrenar. És una cosa així com un interruptor que 
podem aprendre a accionar: ara atenc, ara no atenc. 
Cal començar per alguna cosa senzill, com és la respi-
ració, fixant en com entra i surt l'aire dels teus pulmons 
i, si el teu cap es va a un altre costat, obligant-la a 
tornar a fixar-se en la respiració. Veuràs que és com 
fer un reset al teu ordinador cerebral, un descans 
moooolt gran.

I és que prestar atenció sembla fàcil però no ho és tant, 
perquè, per començar, en el teu cap mai hi ha silenci. 
Encara que vulguis escoltar una sola cosa, mirar a una 
sola cosa, per dins de la teva ment circulen molts pen-
saments, una autèntica xerrada interior. El truc consis-
teix en oblidar d'ells, agafar les regnes i dir alt i clar 
«ara no». Això suposa deixar d'estar preocupat per tot 
el que t'ha pogut passar i no angoixar pel que creus 
que passarà, centrar només en el que ara estàs fent, 

perquè el present és el moment que de debò, el que 
has de gaudir límit. I, sobretot, procurar ser feliç, estar 
bé. Perquè quan estàs malament (o regular) els pensa-
ments que es queixen es duen tota la teva atenció i 
deixen poc per a la resta. En canvi, si estàs relaxat, 
tranquil i sense preocupacions, tens molt més control 
per dir-li a la teva atenció on anar i de quina oblidar.

Així que el següent serà aprendre a treure-li l'atenció a 
alguna cosa, enmig de les moltes distraccions que ens 
posa la vida al voltant, com en una cursa d'obstacles i 
temptacions fantàstiques: la tele, l'ordinador, el telèfon 
mòbil, els jocs ... Ser fort és saber dir NO a alguna cosa 
per molt que t'agradi, i aprendre a esperar. Per exem-
ple, no menjar aquesta llaminadura que tant t'agrada 
abans de sopar, perquè saps que et traurà la gana, o 
deixar de jugar amb la consola quan tens altres coses 
a fer. Aprendre a resistir també és entrenar l'atenció. 
Això s'aconsegueix distraient, inventant trampes 
perquè deixi de pensar en això que tant li agrada com 
pensar i ocupar-se en altres coses. Ho provaràs? Si 
tens èxit, vol dir que seràs capaç de fer tot el que et 
proposis. No està malament, oi?

Amb l'atenció pots aconseguir moltes coses, però no 
tot s'acaba amb concentrar-se. Finalment, has de 
saber que algunes coses no s'aconsegueixen prestant 
atenció, sinó oblidant una estona d'elles. No es poden 
forçar coses com la imaginació o l'espurna artística, el 
que anomenem inspiració. Per ser un geni cal apren-
dre a deixar-se un temps lliure, canviar de paisatge i ai-
rejar l'ment. Així quedaran lliures els camins perquè 
surtin algunes coses interessants. Si domines els dos 
camins, els de concentrar-te i desconcentrar a volun-
tat, tot et serà més fàcil i et sentiràs segur i content.
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Respirem junts

1 INF

El racó de la reflexió 
(de veritat, no com a càstig)

2 INF

Objectiu:  sser capaços de focalitzar el pensa-
ment de forma plena en l'acte de la respiració, 
aïllant qualsevol altra interferència. Apreciar 
com aquest moment d'atenció plena silencia el 
caos mental i permet que després estiguem 
concentrats i atents. 

Idees clau: relaxació, atenció plena, projecte 
compartit, salut física i mental.

Recursos: espai a l'aula per estirar-se, un 
gong per marcar la pausa, ninos o peluixos 
personals de cada alumne. 

Desenvolupament: els nens pararan cada 
mitja hora per fer una pausa, que s'anunciarà 
amb un gong o una alerta tipus alarma, i 
s'estiraran junts en una zona airejada de la 
classe cap amunt per respirar profundament, 
amb els ulls tancats, durant 3 minuts. Se'ls farà 
visualitzar la seva pròpia respiració, quan els 
pulmons s'omplin per complet en inspirar i es 
buiden del tot en expirar. Pot posar-se'ls un 
nino sobre la panxa, perquè el notin pujar i 
baixar quan respiren.

A casa: els nens també poden fer pauses així 
per relaxar-se si creuen que ho necessiten, i 
ho poden fer amb els seus germans o també 
amb els seus pares.

Més: enllaç a activitats d'atenció plena per a 
nens.

Objectiu: ensenyar els nens a saber com se senten, a ser conscients del seu estat d'atenció 
i a detectar quan estan desconnectats i com això afecta els altres. Practicaran formes de 
relaxació que els permeten en poc de temps tornar a l'activitat de manera concentrada.

Idees clau: consciència d'un mateix, control de l'atenció, connexió/desconnexió a voluntat 
de la concentració i pràctica de la relaxació.

Recursos: butaca (no serveix una cadira), tan bonica com sigui possible, espai a l'aula per 
col·locar-la, si és possible amb llum natural i imatges relaxants. 

Desenvolupament: en cada classe es crea un racó de reflexió que no tindrà res a veure 
amb el fet d'estar castigat o d'apartar aquells que molesten, sinó amb el fet que cada un 
decideixi quan anar, una vegada entengui que s'ha trencat la seva atenció i necessiti fer una 
pausa per descarregar el nerviosisme, pensar i després incorporar-se al treball, evitant 
molestar els altres.

A casa: també hi ha un espai a l'habitació per a la reflexió, en el qual es parla amb ells, se'ls 
abraça i se'ls fa entendre per què son allà. Pot ser, més que una butaca, una catifa i uns 
coixins tous i còmodes.

Más: La cadirade pensar (enllaç).
y com no fer-la bé (enllaç).
Relax en anglès per a Barri Sèsam (enllaç).
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Penso que penso

3 IN IN

No és un caramel, 
és una altra 
cosa… 

4

Objectiu: donar uns primers passos de meditació 
per a nens. Es buscarà l'atenció plena en el propi 
acte de pensar o respirar i una presa de conscièn-
cia de l'activitat mental, dels propis pensaments, 
de la «veu interior».

Idees clau: reflexió, relaxació, respiració, atenció 
plena i veu interior.

Recursos: ordinador amb reproductor musical i 
altaveus. 

Desenvolupament: els nens aprenen a 
concentrar-se en quelcom, com és la seva pròpia 
respiració, sense fixar-se en res més, sense pen-
sar en altres coses i detectant quan deixen de fer-
ho per tornar a això. Pot fer-se l'activitat en combi-
nació amb els descansos entre sessions o com a 
part de les classes d'educació física o psicomotrici-
tat. 

A casa: per dormir tranquils, tots practiquen 
aquesta forma de relaxació i meditació, concen-
trant-se en com l'aire entra i surt dels pulmons, 
sense pensar en res més.

Más: música relaxant per a nens:
• Enllaç 1.
• Enllaç 2.
• Enllaç 3.

Objectiu: aprendre a posposar les gratificacions i aprendre estratègies per reforçar 
l'autocontrol. Detectar a quins alumnes els costa més i quins tenen major maduresa emocio-
nal per treballar en això durant el curs.

Idees clau: gratificacions immediates i autocontrol.

Recursos: paper i llapis de colors. 

Desenvolupament: reproduirem l'experiment de xxx amb una galeta, per ensenyar-los a pos-
posar una gratificació. Se'ls demanarà que facin el que vulguin però que, si esperen que torni 
la professora i aconsegueixen no haver-se menjat la galeta, se'ls donarà una altra. Podem re-
petir el mateix experiment dies després, ensenyant-los a distraure l'atenció, seguint les estra-
tègies del psicòleg, per exemple, fent-los imaginar que una galeta és una altra cosa, com una 
roda, un io-io… o a fer altres coses com cantar o pensar en quelcom diferent, i veurem què 
ocorre. Els felicitarem calorosament cada vegada que ho aconsegueixin i se'ls animarà a con-
tinuar provant si no ho aconsegueixen.

A casa: juguem a posposar algunes recompenses, a reptar-nos a esperar quelcom, com 
picar abans del sopar o no posar la televisió, perquè sigui millor després en menjar junts, 
parlar d'altres coses...

Más: video Oh, la temptació: (enllaç).
• i en una altra versió: (enllaç).
• i en una altra:(enllaç).
• i una més (us animeu amb la vostra?).
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M

Les 7 diferències

6
Les coses que em 
fan feliç

5
IN

Objectiu: la motivació és la gran aliada de 
l'atenció. Buscar allò que a un li fa feliç i allò 
amb què no passa el temps és una forma 
d'aprendre a concentrar-se gaudint. I a 
buscar la part positiva del que no ens agrada 
per aconseguir l'atenció. 

Idees clau: intel·ligències múltiples, motiva-
ció i concentració, temps que vola i temps 
que no passa, el que motiva «absorbeix» 
l'atenció.

Recursos: manualitats, jocs de taula i de 
construccions, anelles i pilotes, instruments 
musicals, llibres i revistes, calculadores, 
eines, pinzells, paper i pintura, etc. (com més 
variat, millor). 

Desenvolupament: durant una setmana es 
faran tallers originals per detectar talents i afi-
cions, des de lectura fins a jocs amb calcula-
dores, jocs actius, manualitats (ganxet, cos-
tura, cuina), activitats musicals, etc. Cada 
nen anotarà en una taula comuna amb què 
ha gaudit més o posarà notes a cada activi-
tat, segons el grau de motivació, si ha volat el 
temps o se li ha fet pesat… Al final, com si fos 
un test, assignarem una classificació a cada 
un: «esportista», «artista plàstic», «mane-
tes», «melòman», «una mica de tot»… 

A casa: provarem diferents aficions des de 
casa per descobrir talents i vocacions.

Més: de les intel·ligències múltiples a la 
intel·ligència col·lectiva:  (enllaç).

Objectiu: la forma en què busquem diu molt de la nostra atenció i del nostre estat emocional, ja 
que destacar el positiu, per exemple, és el més natural en el ser humà, mentre que una baixa 
autoestima o un caràcter pessimista rescata els detalls negatius i els treu de context. Detectarem 
què destaca per als nostres alumnes i la tònica general de la classe, posant-ho després en comú.

Idees clau: focalitzar l'atenció, discernir entre els detalls i aplicar les emocions a l'atenció.

Recursos: utilitzarem aquests dibuixos per buscar diferències, encara que també podem 
utilitzar revistes de passatemps, jocs d'ordinador per detectar diferències o  fotografies de 
revistes, sense necessitat que tinguin una parella, només per a l'observació de detalls.

Desenvolupament: es tracta d'un exercici d'atenció visual. Podeu descarregar aquest dibuix 
tipus fitxa amb què detectar 7 diferències amb la seva parella. En la il·lustració passen moltes 
coses, algunes de caràcter positiu i d'altres més negatiu. Feu que els alumnes enumerin les 
diferències segons les van trobant. Podreu veure individualment què els ha cridat més l'atenció i 
podreu buscar correspondències amb el vostre estat d'ànim. 

A casa: jugar a les diferències en el diari/revistes de jocs en família, a veure qui en veu més o 
més ràpidament.

Més: sopes de lletres amb contingut emocional, perquè el subconscient està vinculat a l'atenció 
i les paraules que veiem abans són les que estan més relacionades amb el nostre estat d'ànim. 
• Vegeu jocs d'ordinador de detectar diferències: (enllaç 1), (enllaç 2).
• Un munt de recursos per a aquesta activitat i moltes altres sobre l'atenció: (enllaç).
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MM

Joc de concentrar-se 
entre el soroll

87
Temps 
per deixar 
volar la 
imaginació
Ment a la 
deriva
Objectiu: utilitzar un temps 
per obligar la ment a derivar i, 
per què no, a trobar quelcom 
que se li resistia quan es con-
centrava. La concentració té 
els seus punts dèbils, ja que 
forçar-la sol donar lloc a blo-
quejos, per la qual cosa hem 
d'aprendre a alliberar la ment 
i deixar fluir el pensament as-
cendent, intuïtiu i no buscat.

Idees clau: pensament ascendent, ment que divaga, intuïció i estratègies per desblo-
quejar l'atenció.

Recursos: l'espai del centre, deixant la possibilitat de moure's per diferents sales i fins 
i tot sortir a l'exterior.

Desenvolupament: l'exercici consisteix a deixar de forçar l'atenció després d'una tasca 
que requeria molta concentració, com una classe de matemàtiques o un examen. No es 
tracta d'una recreació, sinó que, individualment i en silenci, puguin canviar d'ambient, 
deixar volar la imaginació, despistar-se a propòsit... potser acompanyats de música su-
ggeridora o relaxant. Després posaran en comú què se'ls ha ocorregut en aquest mo-
ment, si han tingut idees, i com se senten en tornar a la sessió normal.

A casa: és important tenir temps per avorrir-se, pensar, imaginar… sense tenir una altra 
cosa que fer, sense omplir aquests moments amb tecnologia o imatges. Com a màxim, 
se'ls pot deixar dibuixar o escriure, i veure què sorgeix de la seva ment errant.

Més: músiques per millorar l'humor: 
• Enllaç 1
• Enllaç 2
• Enllaç 3
• Enllaç 4

Objectiu: focalitzar l'atenció, ser capaç de se-
parar uns estímuls d'altres per concentrar-se 
en quelcom que ens interessa.

Idees clau: concentració, atenció auditiva i se-
lecció d'estímuls.

Recursos: disposició de les taules i cadires de 
la classe per grups, es poden afegir sons com 
a efectes de so (restaurant, col·legi, ciutat…) 
que reprodueixin ambients molt sorollosos. 

Desenvolupament: en aquest joc, dos partici-
pants hauran d'intentar entendre's i comunicar- 
se una frase estant cada un en un punt de la 
classe oposat al de l'altre. Al mig, els diferents 
grups reproduiran sons, parlaran, riuran, can-
taran… 
Malgrat això, hauran d'entendre's. Una altra 
opció serà que en cada taula tingui lloc una 
conversa diferent i els participants hagin de 
distingir, entre els molts sorolls i veus, què es 
diu en cada una d'elles.

A casa: en una festa, en el carrer, en un res-
taurant, intentarem jugar a escoltar què es diu 
i a fixar-nos en els detalls.

Més: efectes de so ambient: (enllaç).
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La xerrameca interior

10
Quant i què recordes? 

9

Objectiu: exercitar l'atenció i la memòria visual i anar progressant en la quantitat de detalls 
recordats.

Idees clau: memòria visual i atenció.

Recursos: aquí us oferim un dibuix sobre el qual es poden fer moltes preguntes. També 
podeu preparar les vostres, fent que cada alumne porti una fotografia o un dibuix i unes 
quantes preguntes «trampa» preparades sobre ell. 

Desenvolupament: l'objectiu del joc és observar atentament una il·lustració que està im-
presa en una targeta durant 30 segons. Després es faran de cinc a deu preguntes i cada 
un puntuarà segons el que hagi estat capaç de captar i retindre. 

A casa: podem inventar jocs quan anem amb cotxe o practicar amb jocs de saló d'aquest 
tipus en família. 

Més: joc Brainbox d'Eurekakids (vegeu si hi ha altres marques semblants). Llibres de 
dibuixos tipus On és Wally? o Los Chunguis. Hi ha l'aplicació per a mòbils i joc per a PC 
distribuït per Ubisoft. Exemples d'estimulació visual amb làmines: (enllaç).

Objectiu: ser conscients de què ens fa perdre la 
concentració és una forma d'aprendre a evitar-les 
o de reconèixer situacions de potencial falta
d'atenció. Aquestes desorientacions es poden co-
rregir voluntàriament amb una reconducció de 
l'atenció. La majoria de les persones perden 
l'atenció quan no es troben bé o estan preocupa-
des, ja que les majors interferències procedeixen 
de les emocions que generem, a més de la falta de 
motivació per la tasca que es realitza. També es 
pot analitzar si en aquest moment hi havia massa 
tasques en joc i no eren capaços de fixar l'atenció 
en una d'elles. 

Idees clau: desorientacions, reconducció de 
l'atenció, estat emocional i atenció.

Recursos: agenda o llibreta amb bolígraf per 
anotar. 

Desenvolupament: portarem un diari a la butxaca 
per anotar un palet cada vegada que ens despis-
tem, i potser anotarem també què fèiem i què ens 
va despistar i per quant de temps. Intentarem 
veure que cada vegada hi hagi menys o que acon-
seguim controlar-los.

A casa: a la pissarra de la cuina o de l'habitació 
apuntarem les nostres desorientacions més sono-
res i el que han provocat (no comprar quelcom, no 
posar-nos el xandall en una sortida, etc.). 

Més: quan la desorientació s'allarga i posposem 
les tasques com una forma de pèrdua de concen-
tració inconscient, tenim la dilació, en la qual afec-
ten l'autoestima i la por o l'ansietat de fer malament 
aquell treball: 
• Enllaç 1
• Enllaç 2
• Enllaç 3
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1211
Llista de tasques  
Començo una i l'acabo
Objectiu: les agendes serveixen per a més que 
per apuntar cites o exàmens, també per ratllar les 
llistes de coses pendents. I ens ordenen la forma 
de treballar.

Idees clau: constància, perseverança, esforç, 
fixació de metes, disciplina i autocontrol. 

Recursos: agendes individuals, sistemes de mar-
catge i priorització de tasques (senyals, icones, 
subratllats, ratllats, fluorescents, dates, etc.). 

Desenvolupament: farem una revisió sistemàti-
ca d'agendes i les usaran per començar i acabar 
deures, projectes, etc. Es farà sempre una mica 
abans d'anar cap a casa, per assegurar-nos que 
les tasques estan anotades. Podem utilitzar 
codis, com ara colors per a cada assignatura, i 
formes de ratllar, els controls o les proves, etc. 

A casa: també tenim llistes de coses per fer a la 
nostra habitació, de manteniment, tasques com-
partides, llista de la compra…

Més: algunes tauletes infantils tenen agenda, 
com la d'Imaginarium, que inclou també progra-
ma de recompenses. Si els nens les tenen perquè 
els les han regalat per jugar també podrien 
utilitzar-les per anotar-hi les seves tasques, visua-
litzar els seus progressos i recordar quan han 
d'acabar-les: (enllaç).
I programes especials d'agenda infantil: 
• Enllaç 1
• Enllaç 2

Dret 
a aprendre  

2 5 è . A N I V E R S A R I

Convenció 
sobre elsDer ets 

del Nen

Convenció 
sobre els Drets

del Nen

Objectiu: la motivació és la clau de l'atenció, i estar motivat significa considerar les diferents 
intel·ligències de cada individu i oferir-li oportunitats per trobar el seu element. En la Conven-
ció sobre els Drets del Nen, que enguany celebra el seu 25è aniversari, el dia 20 de novem-
bre, es reconeix el dret a aprendre i a desenvolupar al màxim les potencialitats de cada noi.

Idees clau: drets del noi, celebració del 25è aniversari de la Convenció sobre els Drets del 
Nen, motivació, intel·ligències múltiples i educació. 

Recursos: paper i bolígraf o ordinadors amb programes de processament de textos o creació 
de formularis. 

Desenvolupament: farem un qüestionari per esbrinar el que més li agrada fer a cada un i for-
marem grups per centres d'interès.

A casa: descobrirem en què som bons cada un dels membres de la família: el dibuix? La 
música? La cuina? Les tecnologies? 

Més: per fer tests online: (enllaç). I programes per fer-los: (enllaç).
Convenció sobre els Drets del Nen: (enllaç).

Amb el suport de:
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En què penses? 

13
Tutories de reciclatge

Estar atents al que sentim, al que pensem i 
sobretot al que fem ens permet, a poc a poc, 
incorporar en el nostre dia a dia hàbits per als 
quals, un cop automatitzats, cada vegada 
caldrà menys atenció. Perquè així és en part 
com funciona en el nostre cervell el procés de 
l'atenció, com un entrenament d'un múscul 
que, en lloc de moure el nostre cos, mou   les 
nostres neurones. Quan et obligues a recor-
dar alguna cosa, a pensar, a decidir l'opció 
correcta sense allunyar-te de la teva objectiu, 
tots guanyem. Tu, en primer lloc, perquè 
cada vegada et costarà menys esforç pensar, 
per exemple, en quin contenidor dipositar un 
envàs. Això no vol dir que ja puguis oblidar-
te, perquè sempre pots equivocar, però sí 
que la teva atenció es posarà en el que 
s'anomena «manera intuïtiva», és a dir, que 
recordarà tota sola, sense la teva ajuda, com 
fer-ho. Però recorda que hi ha alguns enva-
sos més difícils que altres, o que tenen dife-
rents parts que cal separar, i que no pots 
abaixar la guàrdia. Estar alerta és tot un en-
trenament per a la teva ment que, a més, 
tindrà un valor extraordinari perquè estarà 
ajudant a preservar el medi ambient. 
Planteja-t'ho com un repte, un joc en el qual 
tots guanyarem. És important que no oblidis 
que és per una bona causa, perquè això 
t'animarà a seguir fent-ho ia separar cada dia 
millor.

R

Objectiu: el segrest emocional és aquell moment en què els nostres sentiments i emocions 
ocupen tant la nostra ment que ens impedeixen concentrar-nos i prestar atenció al que 
volíem. Si tenim problemes, i ens sentim tristos o preocupats, això influirà en la nostra atenció 
i hem d'aprendre a desprendre'ns d'això, solucionant-ho o expressant-ho, perquè no «conta-
mini» la nostra atenció.

Idees clau: automotivació, autoconeixement, expressió dels sentiments, alliberament de 
l'ansietat i control emocional.

Recursos: un tauler d'anuncis (de suro o una cartolina o paper d'embalar amb xinxetes o 
cinta adhesiva per enganxar les notes) i paper de colors retallat amb diferents formes (tires, 
cors, estrelles, llàgrimes, somriures, formes geomètriques…), estris d'escriptura, adhesius i 
altres elements decoratius. 

Desenvolupament: intentarem conèixer-nos i estar bé perquè les preocupacions o els 
pensaments diversos no ocupin lloc i no ens treguin capacitat d'atenció. Cada vegada que un 
alumne estigui despistat, intentarà preguntar-se en què pensava i, en descobrir-ho o 
reconèixer-ho, ho escriurà en un paper i ho anirà a penjar en un taulell d'anuncis. Escriuran 
així els seus pensaments i els penjaran en el tauler d'anuncis de la classe en papers de colors 
perquè deixin d'estar al cap. 

A casa: en què penses? Podem jugar a preguntar-ho o a encertar-ho… i també anotar-ho en 
una pissarra o amb imants a la nevera, per exemple.

Més: enllaç “evitar pensaments negatius”.
A b r a ç a

els teus valors
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Memoritza aquest text 
sobre reciclatge

14
R R

Automatitza la separació de residus 
d'envasos

15

Objectiu: primer atenció, després automatització. Convertir esforços en rutines. A classe, a 
l'escola i a casa. Si dia rere dia repetim els mateixos gestos i ens assegurem de no saltar-
nos-en cap, tot serà després més fàcil.

Idees clau: atenció i esforç, repetició i automatització.

Recursos: cartolines i retoladors de colors per a cartells, caixes o bosses de color groc, blau 
i verd de mida gran. 

Desenvolupament: a classe instaurarem el reciclatge dels envasos de qualsevol tipus que 
utilitzem, tant als esmorzars o als berenars com als envasos dels materials de la classe. En 
primer lloc, se situaran caixes o bosses per al reciclatge, i s'assignarà un torn d'encarregats 
per controlar-los i per buidar-los. Després, els nens confeccionaran un calendari (per grups 
poden distribuir-se els diferents mesos), i cada mes es recordarà un tipus d'envàs, un dubte 
recorrent, una idea o truc per no oblidar-se de reciclar… Haurà d'haver-hi una casella per a 
cada dia i, en acabar cada dia, un encarregat del reciclatge ratllarà aquesta casella després 
de comprovar que s'han reciclat envasos. 

A casa: aquest calendari del reciclatge també pot emportar-se a casa, per comprovar diària-
ment que s'han reciclat envasos i per verificar que estan separats correctament segons el 
contenidor al qual aniran, assegurant-se sobretot que no hi hagi res que no sigui un envàs i 
pugui ser un error. 

Més: aquí teniu un buscador de reciclatge per saber on va cada envàs si en teniu dubtes.

Objectiu: potència la memòria i l'atenció execu-
tiva. Es basa en les experiències de memoritza-
ció dels monjos budistes del Dalai Lama.

Idees clau: memorització, concentració, repeti-
ció, memòria visual i memòria auditiva. 

Recursos: text proposat per memoritzar. 

Desenvolupament: memoritzarem junts quines 
coses van a cada contenidor, en un ordre con-
cret (per colors), i inventarem afegitons també 
en vers per recordar-ho millor. Utilitza aquest 
text que t'oferim per a la memorització. Si ets 
capaç, convertix-lo en un poema perquè, en 
rimar, resulti més senzill recordar-ho.
• Cada contenidor té un color especial que
t'ajudarà a recordar quin tipus d'envàs hi va. Al 
contenidor blau hi van els envasos de cartró i el 
paper. Al groc, els envasos lleugers, que són 
els de plàstic, els de metall i els cartrons de be-
gudes. A l'iglú verd, els envasos de vidre. Et re-
cordaràs de repetir-ho exactament així, sense 
canviar ni una sola paraula? 

A casa: practicar la memorització, intentar 
recordar-ho tots, inventant trucs o regles mne-
motècniques. Serà útil per repassar per als exà-
mens!

Més: curs gratuït de regles mnemotècniques i 
tècniques d'estudi.

Objectiu: donar uns primers passos de meditació 
per a nens. Es buscarà l'atenció plena en el propi 
acte de pensar o respirar i una presa de conscièn-
cia de l'activitat mental, dels propis pensaments, 
de la «veu interior».

Idees clau: reflexió, relaxació, respiració, atenció 
plena i veu interior.

Recursos: ordinador amb reproductor musical i 
altaveus. 

Desenvolupament: els nens aprenen a 
concentrar-se en quelcom, com és la seva pròpia 
respiració, sense fixar-se en res més, sense pen-
sar en altres coses i detectant quan deixen de fer-
ho per tornar a això. Pot fer-se l'activitat en combi-
nació amb els descansos entre sessions o com a 
part de les classes d'educació física o psicomotrici-
tat. 

A casa: per dormir tranquils, tots practiquen 
aquesta forma de relaxació i meditació, concen-
trant-se en com l'aire entra i surt dels pulmons, 
sense pensar en res més.

Más: música relaxant per a nens:
• Enllaç 1.
• Enllaç 2.
• Enllaç 3.
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16
Rap del reciclatge

R

17
Sóc feliç reciclant 
Perquè… 
Objectiu: quan pensem positivament en allò 
que fem i estem motivats, posem més atenció 
en les coses i ens surten molt millor. 

Idees clau: motivació i atenció, pensament 
positiu, esforç i recompensa o conseqüències 
gratificants.

Recursos: marcs i cartolines de colors per a 
escriure i emmarcar. Estris d'escriptura i 
elements decoratius.  

Desenvolupament: amb aquesta activitat 
recordarem perquè separem i reciclem amb 
missatges que escriurem en etiquetes 
enganxades per fóra de les ampolles, als 
envasos que dipositem als contenidors, als 
briks (amb retoladors)…, i les portarem 
plegats al contenidor, como si es tractés 
d'una bústia planetària.

A casa: també podem fer-ho amb la família, 
per tal de recordar com contribuïm a fer-ho.

Més: al baròmetre d'Ecoembes teniu les 
dades de reciclatge per comunitats i les 
dades de reciclatge a Espanya, per a coèixer 
les xifres i estar motivats per a superar-les 
any rere any.

Objectiu: hi ha alguns tipus d'atenció, com la creativa, que no es poden provocar de forma 
conscient la majoria de vegades. En cantar un rap, la improvisació ràpida necessària per 
a les rimes activa l'atenció ascendent, la ment erràtica i la intuïció.

Idees clau: atenció ascendent, inspiració, intuïció, espontaneïtat i alliberament de la 
pressió creativa.

Recursos: gravadora i gravacions, diccionari i diccionari de rimes.

Desenvolupament: els nens inventaran un rap per animar els seus companys d'altres 
cursos a reciclar els envasos i a fer-ho correctament, és a dir: els envasos de plàstic, 
metall i cartrons de begudes al contenidor groc, els envasos de cartró i el paper al blau, i 
els envasos de vidre al verd. Podem proposar-los que facin servir aquesta informació clau 
com a base, però hauran d'improvisar una rima (no és crear un poema amb temps, sinó en 
el moment). Aniran sortint l'un darrere de l'altre i gravarem les frases improvisades amb la 
gravadora. També serà divertit crear un collage de raps, unint les millors frases de la 
classe. Una altra opció és gravar un vídeo perquè puguin després veure's com actuen 
quan pensen de pressa i quines cares fan, i que expliquin què pensaven i com se sentien 
en aquell moment i si creuen que les seves emocions es tradueixen en gestos o en com 
van actuar. 

A casa: inventarem cançons per al cotxe, per als passejos, que expliquen com cuidem a 
la nostra família del medi ambient…

Més: alguns exemples: 
• Rap del reciclatge I
• Rap del reciclatge II
• Rap del reciclatge III
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Els éssers humans som una espècie molt curiosa. Encara 
que cada un de nosaltres és únic, original, especial i viu de 
forma independent, també és veritat que necessitem dels 
altres per sobreviure. Quan naixem, perquè ens han de 
cuidar; després, si estem malalts o necessitem ajuda, 
comptem amb els altres. I tenir a altres persones en la teva 
vida és font de satisfaccions, amistat, amor, exemple, con-
sells, aprenentatge i ajuda. Per això és tan important conèi-
xer els uns als altres i saber col·locar-se en el lloc dels 
altres per entendre què pensen, com se senten i què ne-
cessiten... i al mateix temps fer que ells puguin entendre'ns 
a nosaltres al seu torn. Aquesta capacitat de posar-se en 
les sabates de l'altre es coneix com empatia.

Per desenvolupar l'empatia, el primer és adonar-nos-però 
de veritat, no només per quedar bé-que tots som humans i, 
per tant, som molt semblants. Mira a les persones que 
estan al voltant, t'agradin o no, les vulguis o no, i reconeix 
la veritat: són persones com tu, amb els seus problemes, 
els seus errors, els seus pensaments, les seves pors, les 
seves debilitats, les seves coses bones, les seves tristeses 
i les seves il.lusions. Et sents una mica més a prop seu en 
veure'ls així? Estàs llavors un pas més a prop de voler-una 
mica més, de perdonar per equivocar-se, d'acceptar que 
pensin de forma diferent o facin coses amb les quals no 
estem d'acord.

Conèixer els altres, saber què senten o per què fan el que 
fan, de vegades és tot un enigma. Però, sense voler, tots 
els humans deixem pistes. No ho fem a propòsit. Senzilla-
ment, el nostre cos té un llenguatge que parla fins i tot quan 
ens agradaria que callés. És el llenguatge no verbal, que no 
se sent. Són els gestos, les expressions de la cara, el movi-
ment de les mans, la mirada, les ganyotes de la boca i el to 

de la veu, no les paraules que es diuen. T'has fixat? Et 
costa o saps molt bé què senten els altres només amb 
mirar-los? Si deixes de parlar i observes atentament, 
veuràs si estan alegres, tristos, enfadats, avorrits, sorpre-
sos o si han desconnectat.

De la mateixa manera, el teu cervell, gràcies a l'atenció 
que prestes als altres, sap si estàs actuant bé o fora de 
lloc, si t'accepten o et rebutgen, i així canviar d'estratègia 
per connectar amb l'ambient en què et toca estar. Alguns 
trucs infalibles per aconseguir-ho són saber donar les grà-
cies, dir alguna cosa amable, saber disculpar-se i saber 
perdonar ...

Tenir empatia és una cosa natural en les persones, llevat 
que tinguin malalties que impedeixin entendre les emo-
cions dels altres, com l'autisme. Després hi ha els que, 
sense estar malalts, entenen que estàs malament però no 
els preocupa. No obstant això, el natural en les persones 
és que ens contagiem una mica de les emocions dels 
altres i vulguem que estiguin bé, perquè és millor encoma-
nar-se de l'alegria que del dolor. Aquesta és l'empatia 
emocional, com quan plores per les penes dels teus 
amics o rius per la seva felicitat quan alguna cosa els surt 
bé. I el fantàstic és que ells també són capaços de com-
partir la teva alegria i tristesa i fer que els sentis al teu 
costat. I, finalment, tenim el grau més elevat d'empatia: la 
preocupació empàtica, la compassió, la solidaritat, la ca-
pacitat que tenim de donar un pas més i dir-li a l'altre, a 
més de «t'entenc», un generós «compta amb mi». Creus 
que pots arribar a posar la teva atenció en els altres i ser 
així?

L’empatia

Cicle infantilINF

Cicle inicialIN

Cicle mitjàM

Cicle superiorS

ReciclatgeR

Web

Vídeo
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Per què plora? 

18 INF

Localitza els rostres feliços i 
els rostres enfadats

19 INF

Objectiu: reconèixer els sentiments dels altres és la base de l'empatia, però cada perso-
na tendeix a parar més atenció als rostres positius o als negatius segons el seu caràcter. 
El repertori d'emocions reconegudes, com més gran és, també suposa més riquesa per 
al nen.

Idees clau: empatia, emocions i comunicació no verbal. 

Recursos: imatge que s'adjunta o fotografies amb rostres humans. 

Desenvolupament: es tracta de mostrar una imatge complexa amb moltes cares de 
persones, com una platea d'un cinema o un teatre. Interessa que es vegin unes quantes 
cares enfadades (poden estar separades i enfadades per raons diferents) i força (la 
majoria) cares contentes, cares sorpreses…

A casa: en les nostres sortides podem aprendre a observar la gent que passa, des d'una 
taula d'una terrassa, des d'un banc, a la platja, en un parc, i imaginar què pensen o com 
se senten. 

Més: jugueu a relacionar emocions i rostres amb aquest magnífic pictojoc: (enllaç).

Objectiu: atendre les necessitats de l'altre en 
el moment en què es troba malament o se 
sent trist o incomprès.

Idees clau: empatia, interpretació del llen-
guatge no verbal, solidaritat, amistat i com-
prensió.

Recursos: no es necessiten.

Desenvolupament: quan els nens ploren ho 
fan amb sentiment i normalment amb una raó, 
però els altres solen ignorar-los o fins i tot 
molestar-se quan no són ells els protagonis-
tes. Els farem respondre a «per què plora?» 
quan un altre ho faci, perquè esbrinin les 
causes i es posin en el seu lloc.

A casa: intentarem que tots es posin en el lloc 
dels altres, especialment quan estan tristos o 
ploren. Així podrem analitzar les causes i 
veure quines altres formes d'expressió tenen 
per manifestar els seus sentiments.

Més: endevina quines emocions senten amb 
les pistes que suggereixen aquestes fitxes:
(enllaç).
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Joc de cartes 
“Mentider”

20 IN

Els amics es miren als ulls

21 IN

Objectiu: quan les persones es miren als ulls es troben amb els sentiments d'un altre ser 
humà que en el fons és molt semblant a ell mateix. Aquest reconeixement porta a l'empatia 
o almenys a una connexió personal que augmenta l'atenció. Mirar-se als ulls és un exercici
de fraternitat i respecte, i pot servir perquè evitem els conflictes, acceptant que «l'altre» és un 
altre ésser humà amb problemes, raons, sentiments… 

Idees clau: contacte visual, fraternitat i estratègies per evitar la violència.

Recursos: no es necessiten, però per a altres opcions del joc es poden utilitzar ulleres de 
diferents formes o fins i tot de sol.

Desenvolupament: jugarem, per parelles o grups, a mirar-nos als ulls, parlant, callats, 
pensant en coses que ens fan canviar l'expressió... Agafaran el costum de contactar visual-
ment (a menys que desitgin no fer-ho a propòsit, per evitar un perill, per exemple).

A casa: cada vegada que demanen quelcom o expliquen o se'ls explica quelcom, es farà 
l'esforç de parar-se i mirar als ulls, no dir les coses a crits i des de lluny.

Més: la falta de connexió visual interpersonal es descriu sovint com un dels símptomes de 
l'autisme. Per a més informació, cliqueu aquí, i aquí.

Objectiu: detectar expressions en els altres 
quan oculten quelcom, quan estan nerviosos, 
quan estan contents i riuen, quan desconfien…, 
ens ajuda a conèixer-los millor, a veure'ns re-
flectits en aquestes pròpies expressions i fins i 
tot a controlar-les si ho necessitem. 

Idees clau: llenguatge no verbal, joc de saló i 
diversió col·lectiva.

Recursos: cartes, ja sigui baralla espanyola o 
de pòquer. 

Desenvolupament: el joc de cartes en què tots 
tracten de desprendre's d'elles, afirmant que 
tenen un nombre determinat de dosos, tresos, 
quatres… El següent pot desconfiar i fer que se 
les quedi o deixar passar la mentida i conti-
nuar…

A casa: també podran jugar a aquest joc i 
passar una estona divertida descobrint-se les 
catxes.

Més: una variació del joc del mentider és el joc 
de taula de Bizak, amb complements divertits 
com unes ulleres que sostenen el nas cada 
vegada més llarg dels millors mentiders: 
(enllaç), i el seu anunci  (enllaç).
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El meu cos, els meus senyals

22 IN

En qui confiaries? 

23 M

Objectiu: l'expressió facial revela emocions i 
intencions, és tot un llenguatge que es tradueix 
en l'actitud que es té cap a cada individu, 
incloent-hi la sensació de seguretat o de temor 
que algú transmet. Sense caure en prejudicis, 
algunes expressions o formes de comportar-se 
els ajuden a saber en qui poden confiar o de 
qui és millor mantenir-se a una certa distància.

Idees clau: aspecte físic, llenguatge no verbal, 
confiança i seguretat.

Recursos: revistes, llibres, contes, fotografies 
familiars.

Desenvolupament: presentarem fotografies 
de personatges de les revistes, de llibres, de 
persones de les nostres famílies, amb cares 
molt diferents i cridaneres, per veure què ens 
suggereixen. Parlarem de confiar, del que sig-
nifica i de què necessitem d'algú per sentir-nos 
a gust o confiats amb ell.

A casa: s'explicarà als nens en qui confiar i per 
què, i com alguns gestos o formes d'actuar són 
com una advertència.

Més: algunes pistes sobre el llenguatge corpo-
ral de les persones que menteixen: (enllaç). 
També vídeo d'Elsa Punset a El Hormiguero 
(enllaç).

Objectiu: ser conscients dels senyals que projectem als altres i com els interpreten.

Idees clau: llenguatge no verbal, somatització i relació de les emocions amb la salut i la 
comunicació.

Recursos: cartolina o paper d'embalatge, retoladors grossos, post-its o cercles adhesius 
de colors. 

Desenvolupament: dibuixarem una silueta humana en una cartolina, a la pissarra o en 
paper d'embalatge, i tots s'aniran aixecant i pintant amb cercles on noten que estan 
nerviosos, per exemple. Són parts «sensibles» que ens donen senyals que quelcom no 
va bé i els altres ho veuen. 

A casa: descobrirem aquells gestos o símptomes que coneixem dels altres per detectar 
que no estan bé (estan callats, s'asseuen al sofà, els surt un èczema, es rasquen, els fa 
mal el cap o la gola, tenen son, tenen fam…).

Més: homuncle sensorial, article a Wikipedia: (enllaç). 



L’empatia

PROGRAMA
D'EDUCACIÓ
EN VALORS
PER A INFANTIL 
I PRIMÀRIA

CURS 2014-2015

TUTORIES
AMB SENTIT
PER A TOTS
ELS CICLES
EDUCATIUS

50 

ALDEES
INFANTILS SOS 

A b r a ç a
els teus valors

Jo t'ajudo a resistir-te 
Ens resistim en grup

24 M

Una fauna molt expressiva

25 M

Objectiu: encara que finalment cada persona 
és responsable de la seva capacitat per 
resistir-se a una temptació, donar i rebre suport 
a una causa comuna pot ajudar. L'activitat ser-
veix per practicar la posposició de gratifica-
cions i entendre com funciona la «força de vo-
luntat».

Idees clau: força de voluntat, posposició de 
gratificació i col·laboració.

Recursos: «temptacions» com llaminadures, 
joguines, galetes… i recompenses per als que 
aconsegueixin esperar per gaudir-ne.

Desenvolupament: provarem de resistir-nos a 
menjar unes galetes, uns caramels, unes llami-
nadures… I entre tots, encara que les tinguem 
al centre de la taula, ens resistirem per rebre 
després un premi (una joguina, una meda-
lla…).

A casa: tampoc poden tenir tot en el moment 
en què es demana. Reptem-los a retardar una 
recompensa a canvi que aquesta sigui major, i 
a ajudar-los quan flaquegin.

Més: també Triki de Barri Sèsam ho intenta. 
The waiting game Triki: (enllaç). 

Objectiu: els gestos dels animals, especialment els mamífers, ens recorden molt els 
humans. Per això és fàcil interpretar-los i sentir empatia cap a ells, reconeixent el nostre 
propi llenguatge no verbal i els sentiments que hi ha al darrere.

Idees clau: etologia i comportament humà i identificació empàtica.

Recursos: fotografies, contes, enciclopèdies i atles visuals del món animal.

Desenvolupament: buscarem imatges d'animals per trobar paral·lelismes entre els seus 
comportaments, gestos i expressions amb els humans.

A casa: visitarem junts el zoo o mirarem un documental d'animals.

Més: alguns exemples de gestos animals molt semblants als nostres que proposa la web 
de Muy Interesante (enllaç). 
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26 M

Als ulls 
dels altres

27 S

Imaginem vides

Objectiu: conviure amb els altres sense con-
flictes o violència passa per acceptar la natu-
ralesa humana de tots, nens i adults, i enten-
dre que tots tenen sentiments, emocions i 
raons per actuar, encara que no hi estiguem 
d'acord. El truc del cor compartit es basa en 
l'empatia cap als altres, a mirar-se als ulls i es-
timar els altres com iguals. 

Idees clau: connexió visual, empatia, humani-
tat i amor.

Recursos: no es necessiten, només s'utilitza 
la imaginació i la bona voluntat.

Desenvolupament: aprendrem un truc per 
aplicar-lo durant el trimestre: quan algú estigui 
molt enfadat intentarà pensar que l'altre és el 
seu amic, que l'estima molt, que comparteixen 
un cor, que van néixer el mateix any i són gai-
rebé iguals… Intentaran comprendre el que 
tots tenen en comú i els uneix per aplacar les 
seves ganes de baralla.

A casa: quan hi hagi un conflicte, es pararà i 
es pensarà («t'estimo») per frenar una espiral 
d'agressivitat. 

Més: video (enllaç). 

Objectiu: una sortida per explorar paisatges emocionals és una expedició no tant per 
llocs, sinó per atendre les persones, fixar-se en joves i grans, homes i dones, en el que 
fan, en el que semblen sentir per les seves expressions.

Idees clau: observació atenta, emocions, comunicació no verbal i empatia.

Recursos: bloc de notes per a cada participant i estris d'escriptura o dibuix, si s'opta per 
l'expressió gràfica.

Desenvolupament: aprofitant una excursió, el grup buscarà persones de l'exterior per 
imaginar com són les seves vides a partir del seu aspecte, expressió, gestos…, i escriu-
ran una redacció o faran un dibuix.

A casa: podem fer el mateix inventant històries sobre algú que ha estat avui al nostre 
costat (a l'autobús, al forn, a l'ascensor).

Més: vídeo una persona, una història: (enllaç). 
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Miniteatre 
de l'incomprès

29 S28 S

Cadena d'empatia

Objectiu: aprendre a pensar en els altres, fixar-se en el que aquests necessiten i su-
perar l'egoisme infantil.

Idees clau: empatia, atenció a l'altre i generositat.

Recursos: cada alumne necessitarà recursos diferents, no es necessiten per a 
l'activitat en si mateixa.

Desenvolupament: cada alumne haurà de fer un bon gest o un bon acte per a algú 
a la classe durant la setmana, sense que s'esperi, però que sigui just el que necessi-
ta. No es tracta de regals, sinó de coses que ens fan més feliç, com prestar una jo-
guina o un llapis de color que l'altre volia, donar-li un tros de berenar o la seva fruita 
favorita del menjador, ajudar-li a recollir si va tard, animar-li si està una mica aixafat, 
etc.

A casa: tots tindran un detall amb algú i aquest algú recollirà la torxa per fer-ho 
també a un altre membre de la casa. No es tracta de tornar, sinó de compartir un es-
perit.

Més: vídeo (enllaç). 

Objectiu: el teatre de l'incomprès posa en 
escena, de forma gairebé sempre amateur, 
una situació injusta, però deixa el desenllaç en 
la mà de l'espectador, que opina (i fins i tot surt 
a actuar) sobre el que hauria de dir o fer la 
persona que pateix una injustícia o acaba 
l'obra de la forma en què podria donar-li equili-
bri i justícia. 

Idees clau: empatia, resolució de conflictes i 
justícia.

Recursos: espai per a escenari, accessoris o 
vestuari que requereix cada escena.

Desenvolupament: es repartiran fitxes de 
situacions fictícies que els nens escenificaran. 
El públic haurà de proposar solucions i sortir a 
ocupar el lloc de l'«oprimit» o incomprès o 
opinar sobre com hauria de resoldre's l'obra. 

A casa: s'explicaran anècdotes en què algú no 
va saber com respondre o algú va patir una 
injustícia i què haurien fet ells. Poden sorgir en 
llegir el diari o escoltar les notícies a la televi-
sió.

Més: empatia. Els increïbles (enlace). 
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30 S

Dret a jugar

Objectiu: quan juguem aprenem a relacionar-nos, a seguir unes normes, a bregar amb 
les discussions i a competir sense que ningú se senti ferit. A més, els nens han d'exercir 
el seu dret a jugar, a relacionar-se amb altres, a conviure pacíficament en societat.

Idees clau: aprendre a prestar atenció als altres. Dret a jugar.

Recursos: elements per a esport col·lectiu com pilotes, anelles, cordes, etc.

Desenvolupament: els nens tenen dret a jugar i també que el joc els transmeti valors de 
tolerància, pau, joc just i fomenti l'esperit d'equip. Per això, triarem diversos jocs que els 
facin aprendre a llegir el llenguatge no verbal en els altres (el mocador, beisbol, passades 
en bàsquet…), perquè hagin d'endevinar les seves intencions, avançar-se a les seves 
estratègies, etc.

A casa: buscarem moments per anar al parc a jugar i intentarem participar en algun joc 
amb ells.

Més: l'esport, com a joc d'equip en què tots aprenen a mesurar les seves forces de forma 
pacífica, és un gran element integrador. Us ho mostrem en aquest vídeo sobre el progra-
ma «Integració i esport» d'Aldees Infantils SOS, que fem en col·laboració amb la Funda-
ció Rafa Nadal.
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31 R

El que espero sentir, el que sento de veritat

Objectiu: exercicis d'atenció auditiva. Em comprometo a escoltar.

Idees clau: atenció auditiva, concentració i errors del reciclatge.

Recursos: estris d'escriptura per anotar les llistes. 

Desenvolupament: aquest és un joc per detectar els errors de totes aquelles coses que, o bé 
no són un envàs i no han d'anar a un contenidor de color, o es troben a vegades en un conteni-
dor que no és el correcte. Cada alumne, o bé per grups, prepararan un llistat (per exemple, 
«Coses que sí es reciclen”) i començaran a llegir-ho cada vegada a major velocitat perquè un 
company se sotmeti al joc i digui sí o no. Ambdues parts estaran atentes, una als possibles 
errors i l'altra a no equivocar-se. Es poden crear llistes com «Va al contenidor groc» (perquè 
distingeixin què no hi va, què no és envàs o no és envàs de plàstic, metall o bric) o «Va al 
contenidor blau» i detectin què no és envàs o no és paper o un envàs de cartró. Guanyarà el 
jugador que més encerts acumuli en una o diverses rondes. La dificultat pot incrementar-se 
fent diverses parelles l'exercici al mateix temps, la qual cosa inclou distraccions pel soroll 
ambient, que exigiran encara una major concentració.

A casa: també podem jugar mentre, al mateix temps, ho portem a la pràctica o repassem la 
bossa d'envasos que aniran a cada contenidor, per corregir errors.

Més: el que esperes que surti del fem no és sempre el que imagines. Mira si no aquest mera-
vellós exemple de reciclatge de l'Orquestra Cateura.

Empatia

Tutories de reciclatge

L'empatia és la capacitat que tenim de 
posar-nos en la pell d'un altre, de posar 
l'atenció en les seves necessitats, en les 
seves idees i en la seva forma d'actuar per 
entendre una mica millor. I també podem 
posar-nos al seu lloc. Jugues a fer-ho? 
D'acord, doncs primer anem a buscar a 
diverses persones, algunes que reciclen 
normalment i altres a les quals els costa més. 
Pregunta-li a les que separen i reciclen 
normalment i mira-amb atenció per poder 
posar-te en la seva pell: què t'expliquen les 
seves paraules? I els seus gestos? Se 
senten orgullosos de fer-ho? O responsa-
bles? ¿Se'ls veu contents? Creus que ho fan 
per obligació o què els anima a seguir dia a 
dia? I ara vas a posar-te en la pell d'una 
persona que t'ha dit que li costa més fer-ho. 
Per què creus que li passa això? Pregunta i 
fixa't atentament no només en les seves 
paraules, sinó en els seus gestos quan t'ho 
explica. Què li impedeix recordar-se de 
reciclar cada dia o fer-ho millor? ... Creus que 
és perquè no sap? O perquè li fa mandra? És 
que sembla sentir rebuig al tema del fem? 
¿Posa excuses o diu la veritat? Sembla que 
li fa vergonya o està enfadat per alguna 
cosa? Ara que coneixes millor com ens 
sentim en reciclar, anima a tothom a fer-ho al 
teu, al costat dels altres, perquè aconseguim 
millorar el nostre planeta.

R
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Les seves cares en 
reciclar

32 R 33 R

Joc del reflex: mímica, tipus d'envasos

Objectiu: la mímica és l'expressió sense paraules, que exigeix major atenció en el receptor per 
captar el missatge i de l'emissor per incloure la informació important transformada en moviments 
o gestos perquè sigui captada. La connexió sol ser creixent quan va passant el temps i es va
elaborant una complicitat i un codi entre les parts.

Idees clau: llenguatge no verbal, codis de comunicació i coneixement de la separació de residus 
d'envasos.

Recursos: catàlegs de supermercat, tisores, cola en barra i fitxes de cartolina per enganxar-hi les 
fotos. 

Desenvolupament: els alumnes elaboraran fitxes amb diferents tipus d'envasos que extrauran 
d'un catàleg de supermercat. Després es formaran equips i es triaran els «mims», que comunica-
ran als seus companys, en el mínim de temps possible, el nombre més gran d'envasos que li 
entregarà en forma de fitxes l'equip contrari. Guanyarà l'equip que més encerti. Es podran repartir 
diverses fitxes per cada membre de l'equip perquè tots tinguin l'oportunitat de fer la mímica i 
d'interpretar. 

A casa: practicarem amb la mímica amb els envasos més estranys possibles i el contenidor en 
què es depositen.

Més: més jocs sobre reciclatge i recursos educatius. 

Objectiu: descobrir la motivació de les persones 
que contribueixen a tenir cura del medi ambient 
amb la separació de residus d'envasos; obser-
var la normalització d'un hàbit i la reafirmació 
dels objectius col·lectius de col·laboració per 
l'atenció mediambiental.

Idees clau: motivació, col·laboració, contribució 
i satisfacció personal i respecte al medi ambient.

Recursos: targetes de cartolina verda, càmera 
de vídeo si es decideix convertir l'activitat en una 
càmera oculta.

Desenvolupament: per parelles o grups realit-
zaran una observació (camuflada) al costat del 
contenidor (o teatre a classe). Se situaran prop 
d'un per veure com actuen els que els usen i si 
ho fan a gust o no. Se'ls pot entregar als que re-
ciclen una targeta verda amb un «gràcies per 
ajudar el medi ambient». També podran fer una 
representació a classe, captant amb mímica la 
gestualitat: normalitat, satisfacció, sorpresa… 
Una altra opció és convertir l'activitat en una 
càmera oculta, tenint en compte que cal dema-
nar permís a les persones per utilitzar les grava-
cions.

A casa: aniran contents al contenidor i intenta-
ran contagiar als altres l'alegria de contribuir a la 
salut del medi ambient.

Més: càmera oculta a Castelló amb la 
campanya "¿Dónde te lo dejo?".  
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Quan parlem d'atenció sembla que parlem de 
concentrar-se en alguna cosa petit, en mirar pel micros-
copi o la lupa, en un llibre, en alguna cosa recollit ... però 
no sempre és així. L'atenció també pot ser global. És 
com quan s'obre l'objectiu d'una càmera i, des de la 
petita papallona que l'ocupa tot, s'arriba fins al paisatge 
general que la situa en un jardí, en una ciutat, al món ... 
Tu tens la capacitat d'allunyar el zoom i obrir la ment i el 
atenció a tot el que passa, i aquesta capacitat és valuo-
sa i important per a tu.

Hi ha persones que tenen una gran atenció global i són 
especialistes en detectar com funciona tot. Veuen els 
circuits que corren per sota del munt de coses que suc-
ceeixen a la vegada, les pautes o sistemes. Per a ells, el 
caos no existeix. Es pregunten amb curiositat què és 
l'important, s'eliminen els detalls superflus o que no 
aporten res i pensen en possibles explicacions, teories 
per les coses que passen. De la informació que els dóna 
el món, ells lliguen caps i descobreixen els sistemes que 
poden ajudar a que tot funcioni millor.

Tu pots ser així també, un petit Sherlock Holmes. Hi ha 
algunes coses que et permeten entrenar, com llegir el 
mapa d'una ciutat o la xarxa de transports, dedicar 
alguna estona a fer puzles per aprendre a encaixar 
peces i situar els detalls en el dibuix general, intentar re-
soldre endevinalles, llegir una novel · la de misteri o 
veure una pel · lícula de suspens adequada per la teva 
edat. Anima't a fer prediccions: quina imatge sortirà? 
Qui és el culpable? Què detalls et sembla que són au-
tèntiques pistes?

Per millorar l'atenció global has de poder veure els de-
talls amb precisió, però sense que els arbres 
t'impedeixin veure el bosc, la imatge del conjunt, el pai-

satge. I has de ser capaç de distingir el que surt de la 
norma, el que altres no veuen, l'inesperat, el que no està 
en el centre del quadre però és especial i, potser, crucial 
per resoldre un misteri.

Totes les persones tenim aquesta capacitat d'observar i 
aprendre i també d'unir-nos i sumar tota la informació 
que tenim. Si t'ajuntes amb els teus amics i companys i 
uniu tot el que sabeu d'alguna cosa, tot i que encara no 
us ho hagin ensenyat a classe, us sorprendreu de tot el 
que ajunteu entre tots. Així es construeix el coneixement 
col · lectiu, i el millor és que units som més que una suma 
d'individus. Quan vam el que uns i altres observem sor-
geixen idees noves i ens acostem més a resoldre coses 
complexes.

Si vols ser el rei de l'atenció has d'estar disposat a esfor-
çar, a practicar cada dia. No et deixis portar per la 
mandra ni pels costums. Sobre i allunya la teva atenció 
constantment i no facis les coses sense cuestionártelas, 
només perquè et diguin que sempre s'han fet així o 
perquè altres s'entestin en fer-te veure el blanc, negre.

La creativitat humana neix de l'atenció: d'observar i de 
combinar el que observes amb el que portes dins, i 
d'insistir en el que vols solucionar. I si et canses, motiva't 
buscant les raons que et mouen, el bo que portarà i el 
dolent que encara queda per arreglar. Has d'estar alerta 
perquè el teu cervell a vegades pensa que, si alguna 
cosa no és un perill immediat, no ha de preocupar, com 
el deteriorament del medi ambient, que va poc a poc o 
està lluny, o com les guerres o els problemes d'altres 
nens que no estan a prop teu.

Esmola la teva atenció, la teva empatia i la teva capacitat 
d'observar i seràs una persona més tranquil · la, comple-
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Endevina el següent 
símbol 
Quina és la pauta?

Objectiu: millorar la capacitat d'abstracció, de 
predicció, de seqüenciació i de lògica. 

Idees clau: prelògica, simbolisme, abstracció i 
capacitat d'atenció a una sèrie.

Recursos: seqüències gràfiques amb sím-
bols, dibuixos, lletres, números…

Desenvolupament: proposarem als nens 
unes seqüències de símbols, en fitxes o en 
Powerpoint, perquè endevinin quina segueix. 
Pot ser individual o en grup, intentant que tots 
participin però detectant quins tenen facilitat 
per a aquest tipus d'atenció.

A casa: també podem buscar recursos simi-
lars o aprofitar la intuïció sobre el que se-
gueix a qualsevol situació (preveure conse-
qüències).

Més: 
• Enllaç 1
• Enllaç 2
• Enllaç 3

35 INF34 INF

Objectiu: visió de conjunt, trobar la solució més probable.

Idees clau: entendre un problema, buscar amb rapidesa, utilitzar la intuïció, utilitzar la 
tècnica d'assaig-error, superar la frustració, aplicar un mètode, tenir disciplina i 
solucionar un problema. 

Recursos: fitxes de laberints, com el que es mostra en la imatge.

Desenvolupament: proposem unes fitxes de laberints clàssics per veure qui troba la 
solució amb menys errors, menys marxes enrere, més ràpidament… Pot haver-hi tres 
exemples amb dificultat creixent.

A casa: buscarem algun laberint on anar (tipus jardí) o buscarem jocs tipus puzles o 
laberints en passatemps.

Més: algunes webs ofereixen exemples de laberints com aquests, que podeu imprimir 
directament: (enllaç). 
També podeu fer una cerca a Google amb les paraules «laberints per a nens», i us 
sorprendrà la quantitat de resultats que trobareu si mireu l'apartat «Imatges»: (enllaç). 

Laberints
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Fem un puzle gegant 
entre tots  
Visió de conjunt i treball en equip. 
Lideratge i coordinació d'esforços, 
intel·ligència col·lectiva.

36 IN

Lligant caps 
Què està passant al mercat? 

37 IN

Objectiu: construir deduccions a partir de dades aïllades, millorar el raonament lògic i 
prestar atenció a sistemes de dades.

Idees clau: construir una imatge completa a partir d'indicis, evitar errors d'apreciació o 
malentesos, prioritzar, rebutjar allò superflu i emetre una opinió o diagnòstic.

Recursos: imatges com la proposta que inclouen pistes d'una situació que ha de 
deduir-se una vegada se sumen aquestes. També podem demanar que, per grups, in-
ventin els seus propis dibuixos o facin collages amb fotos. 

Desenvolupament: proposarem aquesta imatge en què es promou la visió de conjunt 
de signes aïllats que conformen una imatge global (robatori al mercat). 

A casa: veurem dibuixos o pel·lícules del tipus La visión del detective amb pistes que 
poden intuir (com Detectiu Conan) o jocs per muntar una festa de detectius a casa com 
la que surt aquí: (enllaç), o la col·lecció d'aventures d'Alfred i Agatha: (enllaç). 

Més: aquí teniu jocs online similars, en els quals l'atenció s'exercita buscant objectes que 
després són proves per entrellaçar per treure'n conclusions. Per a diferents edats, de 7 
anys endavant: (enllaç). 

Objectiu: la realització d'un problema joc com un 
puzle fomenta el treball en equip, la 
col·laboració, la suma de coneixements i compe-
tències, permet detectar el lideratge i observar 
les estratègies col·lectives per resoldre un pro-
blema complex.

Idees clau: treball en equip i intel·ligència 
col·lectiva.

Recursos: caixes de puzles de dificultat diversa. 

Desenvolupament: per grups o com un sol 
equip, la classe s'encarregarà de fer un puzle 
complicat, en una o diverses sessions, i 
proposant-ho com un repte per a ells mateixos o 
valorant quants són capaços de fer en un temps 
donat, a manera de competició. També poden 
pintar un mural entre tots, retallar-ho en peces i 
reconstruir-ho (com ho coneixeran, serà més 
senzill reconèixer-ne les parts).

A casa: també podem fer puzles junts en dies en 
què no vingui tant de gust sortir, però sí compar-
tir una estona i combinar esforços en una ma-
teixa activitat. 

Més: si us interessa crear els vostres propis 
puzles amb fotos del grup o del col·legi, podeu 
encarregar-los en webs com aquestes:  
• Enlace 1
• Enlace 2
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El nostre llibre de trucs 
per recuperar-se d'un 
contratemps

39 IN

Què recordes d'aquesta imatge? 

38 IN

Objectiu: la memòria visual i l'atenció estan estretament relacionades i podem 
entrenar-les conjuntament, ajudant la percepció a incorporar dades de forma 
sistemàtica, obligant-la a fixar-se detingudament tant en els detalls com en el 
conjunt, apreciant des dels petits fins a les grans línies temàtiques. 

Idees clau: atenció visual. 

Recursos: els alumnes aportaran fotografies de grans mides de paisatges, ciutats, 
fotonotícies, espai en la paret per penjar-les (tauler d'anuncis, paper d'embalatge…).

Desenvolupament: es presentaran les fotografies perquè després puguin descriure 
el que van veure i donar-hi una coherència: «És una foto d'una visita turística i ho sé 
perquè hi veig un grup amb una persona que guia, van amb càmeres, estan davant 
d'un monument…», «és un dia de mercat perquè hi veig parades amb diferents 
productes, persones que passegen carregades de bosses de la compra…», «és una 
mobilització d'estudiants o una manifestació perquè hi veig persones enfadades, 
que porten pancartes, que criden o vociferen amb megàfons i hi veig forces de 
l'ordre….», «és una ciutat en guerra», «és una fira o saló», etc.

A casa: organitzarem una sessió de fotos panoràmiques.

Més: també es pot fer amb fragments de pel·lícules. Per què no fer-ho amb aquesta 
selecció d'escenes de pel·lícules infantils d'animació, perquè les vegin d'una altra 
manera, atenent més? (enllaç).

Objectiu: la intel·ligència col·lectiva pot contribuir a 
oferir ajuda i a compartir solucions i idees als seus 
membres. Recuperar-se com més ràpidament millor de 
quelcom que no ha sortit bé fa que es torni al camí de 
l'atenció, la motivació i un estat emocional equilibrat. 
Els nens poden beneficiar-se de l'experiència que entre 
tots acumulen per trobar-se millor.

Idees clau: resiliència, automotivació, sentit de l'humor 
i resistència a la frustració.

Recursos: bloc, llibre o llibreta en blanc, pautada o 
quadriculada si es desitja. 

Desenvolupament: cada nen pensarà què li funciona 
quan se sent frustrat i ha de recuperar-se de quelcom 
que no li ha sortit bé o si se sent trist o desmotivat. En 
una llibreta en blanc o bloc, els nens escriuran els seus 
trucs per recuperar-se d'un contratemps. També ho 
podem fer en format electrònic o tipus blog.

A casa: reconeixerem les situacions frustrants i hi 
aplicarem aquests trucs apresos a classe.

Més: algunes idees per recuperar-se dels contratemps 
de la vida (enllaç). 
I el nostre llibre sobre la resiliència (enllaç). 
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El que els altres no veuen

41 M

Objectiu: l'atenció ens ajuda a percebre molt més que el que suposem que veurem. Ens 
permet sortir-nos d'allò predicible i comprendre molts altres detalls i perspectives, que poden 
resultar molt gratificants. 

Idees clau: atenció al detall, pensament lateral, observació de l'entorn, curiositat i expressió 
artística.

Recursos: càmares de fotos, impressores a color i paper fotogràfic. També opció audiovisual, 
amb una pantalla per exposar la presentació tipus Powerpoint en continu.

Desenvolupament: organitzarem una sortida amb l'objectiu de celebrar, en tornar, un 
concurs de fotos que hagin captat l'inesperat. La idea és que els alumnes vegin més enllà de 
la quotidianitat, que parin atenció als detalls sorprenents o interessants i apliquin un cert sentit 
de l'humor i optimisme en la seva mirada al món que els envolta. 

A casa: poden jugar al «veig, veig» quan viatgen amb cotxe o pel carrer, o també aprendre a 
riure junts amb les coses divertides «ocultes» entre la multitud. Es creen així codis «secrets» 
familiars, coses que ens semblen simpàtiques i que es comparteixen.

Més: fotos de detalls curiosos (o vídeo slider) (enllaç). 

Això mateix, aquí 
està!  
Reconec una distracció

40 IN

Objectiu: ser conscient de com funciona 
l'atenció i en quin moment es desconnecta és 
bàsic per conèixer-se millor i reconduir-la de la 
millor manera possible. És una forma de prendre 
contacte amb el procés de l'atenció com a tal. 

Idees clau: connexió i desconnexió de l'atenció i 
intervals d'atenció.

Recursos: una llibreta, llapis de colors, llibres, 
contes, poemes…

Desenvolupament: els nens faran una pràctica 
de lectura en veu alta i en silenci. Quan detectin 
que perden l'atenció, en llegir diverses vegades 
una mateixa paraula, en perdre el fil o punt de 
lectura o en començar a pensar en altres coses, 
hauran de fer una ratlla de color sobre el punt 
concret en què ocorre o, en un foli a part, escriu-
ran la paraula en què ha ocorregut. Així podran 
anar comprovant si cada vegada hi atenen més 
temps o, al contrari, hi ha coses que ocorren en 
el seu pensament o emocions que fan que la 
perdin. Depèn també del tipus de lectura? Què 
pensen que influeix en el seu cas particular?

A casa: també practicaran la lectura cada nit, 
abans de dormir.

Més: podem fer aquesta pràctica també amb 
l'atenció auditiva, amb audiollibres com els que 
ens ofereixen en aquesta web: (enllaç). 
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Per què creus que 
succeïx? 

43 M

L'ànima del lloc

42 M

Objectiu: la primera imatge. 

Idees clau: pensament ascendent, intuïció.

Recursos: nous espais per conèixer, al mateix centre o al barri. 

Desenvolupament: a l'escola, portarem els nens per primera vegada a una part del centre 
que no coneixen (cuina, biblioteca, despatx de direcció, classes dels grans, sales d'altres 
usos, àrea de manteniment…). En tornar a classe posaran en comú com han percebut 
aquest espai. En els següents dies tornaran a anar diverses vegades a visitar-lo i, en 
l'última sessió, discutiran si ha canviat o no la seva percepció del lloc després de conèixer-
lo millor. 

A casa: visitaran llocs nous (el lloc de treball dels pares, la llar de familiars que veuen poc, 
teatres o cines, museus, hospitals…) i comentaran què els semblen, què han percebut.

Més: més coses sobre les primeres impressions, en aquest cas sobre les persones, però 
aplicable a qualsevol primera impressió (enllaç). 

Objectiu: reunir dades per obtenir conclusions i 
fer raonaments lògics.

Idees clau: raonar i explicar-se el perquè de les 
coses.

Recursos: pissarra per anotar-hi les idees que 
sorgeixin. També podem utilitzar diaris per 
inspirar-nos sobre temes als quals podrien donar 
la seva particular explicació. 

Desenvolupament: es plantejaran problemes 
d'ordre intern a la classe o a l'escola i els alumnes 
donaran una argumentació senzilla per explicar-
los (per què hi ha baralles al pati?, per què no 
estem aprenent bé aquesta lliçó de matemàti-
ques?, per què tenim problemes quan…?). 
Podem canviar el sentit de l'activitat incorporant-
hi preguntes de coneixement del medi social o 
natural, per exemple, per veure quin tipus 
d'explicacions donen i, a partir de la informació de 
base que sigui certa, completar el raonament i 
l'explicació (per què hi ha llamps en les tempes-
tes?, per què migren les aus? per què hi ha 
guerra en alguns països?, com funcionen unes 
eleccions?).

A casa: els nens podran preguntar/respondre 
sobre notícies que ocorren a la ciutat o al món in-
tentant donar una resposta a «per què passa?» 
de forma resumida i concisa.

Més: llibres  com El gran llibre dels perquè, de 
Gianni Rodari: (enllaç). 
I El millor llibre dels perquè, de Lewis York i 
Purificación Hernández (enllaç). 
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Ciutat de vacances

45 S

Mural de 
paisatge

44 S

Objectiu: adoptar una 
perspectiva general és 
essencial per poten-
ciar l'atenció sistèmica. 
Es tracta d'aconseguir 
una visió de conjunt 
amb sentit i entendre 
com funciona però 
sense deixar de per-
cebre els seus detalls, 
que són els que a peti-
ta escala s'organitzen 
per generar el resultat 
global.

Idees clau: visió sistè-
mica i punt de vista 
global.

Recursos: gran superfície per pintar, ja sigui llenç, tela, paper d'embalatge i estris 
de pintura i dibuix (des d'aquarel·la o al tremp amb pinzells fins a retoladors). 

Desenvolupament: els nens pinten junts un paisatge des d'un mirador (urbà o na-
tural). El panorama, la complexitat del que veuen, haurà de quedar reflectit fil per 
randa (es pot limitar l'ús d'estris per afinar: bolígrafs o retoladors en comptes de pin-
tura). 

A casa: també pintaran el record d'aquest mural o d'una foto que hagin vist en un 
llibre o a internet, o en una sortida.

Més: Stephen Wiltshire és un artista que, malgrat tenir una discapacitat i patir autis-
me, es comunica amb el món a través dels seus dibuixos, que mostren una atenció 
sistèmica inigualable, captant complexos paisatges al detall. L'anomenen 
«la càmera humana». Ho podeu veure: aquí. I aquí també.

Objectiu: l'atenció sistèmica els farà interpretar tot el 
que pot dir un mapa o una guia, com les dades i moltes 
altres informacions que no sempre estan escrites.

Idees clau: informació a partir de dades gràfiques, 
deducció i interpretació.

Recursos: mapes de ciutats (poden aportar guies que 
tinguin a casa o buscar-les a internet). 

Desenvolupament: repartirem mapes de ciutats del 
món com si fos la seva destinació de vacances perquè 
puguin interpretar-los i treure algunes conclusions 
només amb el que aquests els proporcionen. Per exem-
ple, els mapes ens informen de per què els assenta-
ments urbans es fan d'una determinada manera (per a 
aconseguir aliment, aigua, comunicacions, matèries 
primeres, treball industrial) i, dins de les ciutats, veurem 
el sentit que té l'estructura dels carrers, la situació dels 
parcs, els ports, els aeroports i les línies de transports 
per a la vida quotidiana de les persones.

A casa: mirarem junts els mapes de les ciutats que 
hem visitat o que visitarem en les vacances.

Més: l'ordinador amb el programa Google Earth 
i Google Maps també ens permet detectar «a 
vista d'ocell» la situació de les ciutats respecte al 
mar o als rius (fonts d'aigua), espais verds, àrees 
industrials, vies de comunicació….
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Els drets de tots els 
nens del món

47 S

Tots els 
usos d'un 
maó

46 S

Objetivo: Objectiu: fomentar tot 
tipus de reflexió i pensament, 
així com el treball en equip i 
l'estímul de la pluja d'idees, 
sense censura, perquè puguin 
fluir lliurement.

Idees clau: imaginació, pensa-
ment lògic i pensament lateral.

Recursos: cartolines de la 
mida d'un naip amb dibuixos 
d'objectes quotidians (maó, 
botons, cremallera, telèfon, 
plat, forquilla, tornavís…). Tro-

Objectiu: pensar en llocs, societats i cultures 
suposa un gran pas cap a l'abstracció i la com-
prensió sistèmica del món. És interessant que, 
a través de la comparació amb la seva pròpia 
realitat, incorporin noves fronteres i se situïn en 
un context molt més gran al quotidià. 

Idees clau: comprensió global del món, drets 
del nen, dret a participar.

Recursos: taula dels drets del nen punxant 
aquí. 

Desenvolupament: repassarem els drets dels 
nens en els seus articles de la Convenció, que 
acaba de complir 25 anys. Aquests drets ens 
fan pensar en altres realitats. Il·lustraran cada 
article per tenir una exposició en cartolines o 
mural per al centre (cada nen il·lustra un article). 

A casa: buscarem informació sobre l'article que 
hagi tocat per pensar en el dibuix o foto que 
podria il·lustrar-ho i en parlarem amb la família.

Més: els drets del nen en un vídeo senzill i resu-
mit (enllaç). 

feus o premis per a les millors idees. 

Desenvolupament: muntarem un concurs de creativitat per veure a qui se li ocorren 
usos per a un maó més divertits i originals … o per a qualsevol altre tipus d'objecte 
que aparegui a l'atzar en una de les cartes il·lustrades que hagin preparat. Hauran 
d'obrir la ment a tot tipus d'idees, superant la utilitat «correcta» de l'objecte per po-
tenciar el pensament lateral i inesperat, incloent-hi idees d'utilitat possible si l'objecte 
millorés en el futur, per fer la vida més fàcil a tots. S'entregaran premis a la creativitat 
(podem dissenyar-ho també, un premi en forma de bombeta). 

A casa: jugarem a veure qui proposa més idees –absurdes o no– de com fer servir 
un maó, un botó, una escala, un cabdell de llana, una molla…

Més: com fer una pluja d'idees o brainstorming amb nens amb un vídeo musical en 
anglès accessible i divertit (enllaç). 
I per a qui li interessin més tècniques de creativitat, poden ampliar informació amb 
aquest document (enllaç). 
O formes diferents d'animar la creativitat com a hàbit (enllaç). 

Amb el suport de:



Em fixo en allò bo del reciclatge

48 R

A b r a z atus valores

Objectiu: estar motivat per la separació de residus d'envasos suposa combinar els 
elements positius que hem aconseguit amb els que encara falten per aconseguir i afegir-li 
idees de solucions que estan al nostre abast.

Idees clau: equilibrar els èxits i les metes pendents, proposar idees, contribuir a les 
solucions, participar com a ciutadans i ajudar a conservar el medi ambient amb petis 
gestos quotidians.

Recursos: paper per escriure en color blanc, en color groc (com el contenidor per a 
envasos lleugers, de plàstic, metall i bric) i en color blau (com el contenidor per a envasos 
de cartró i paper). També podem tenir una cartolina brillant en daurat o platejat i marcadors 
per escriure-hi. 

Desenvolupament: quan reciclem ho fem per bones raons, que són les que han 
d'impulsar a l'acció. Però és aquest pensament global inicial el que ens motiva. Per això 
anem a centrar-nos en una llista blanca de raons per les quals reciclar. I després una llista 
groga de coses que podrem fer utilitzant aquest contenidor i una llista blava per al d'aquest 
color (paper o retolador d'aquest color). També podem incorporar en paper daurat o 
platejat el que ja hem aconseguit (i fins i tot comparant-ho amb com era fa una dècada, per 
exemple), per no oblidar felicitar-nos pels nostres èxits.

A casa: també escriurem un recordatori en paper platejat o daurat sobre el que aconse-
guim en reciclar, per no oblidar-nos de fer-ho.

Més: el que hem aconseguit entre tots ho pots veure en els Resultats Ecoembes 2013. 
I descarregar el resum aquí. 

Sistemes 
d’atenció

Tutories de reciclatge

Posar l'atenció en el conjunt, allunyar el 
zoom i detectar els sistemes que fan funcio-
nar el món ens fa més conscients de com 
funciona tot. El sistema de gestió dels resi-
dus és un d'aquests sistemes que comprèn 
totes les etapes del consum i els residus que 
generem tots. Hi intervenen moltes perso-
nes que es preocupen que no acabem vivint 
en un gran abocador. Obre bé la teva zoom 
i fixa't: primer, en tots aquells que imaginen i 
produeixen un producte i el seu envàs. In-
tenten que sigui pràctic, bonic, que ocupi i tot 
poc i que es pugui reciclar. Després, el co-
merciant necessita apilar a la seva botiga els 
envasos, que siguin resistents, que es con-
servin bé i que siguin atractius perquè es 
venguin. A la teva ciutat, el teu ajuntament 
s'ocupa de que les escombraries es reculli 
puntualment i els envasos dipositats en els 
contenidors de colors arribin a les plantes de 
selecció. I qui falta? Ens faltes tu, els teus 
pares, amics, veïns ... Els consumidors i ciu-
tadans comprem, consumim i utilitzem els 
contenidors de colors perquè la roda es 
completi.
L'envàs de plàstic, metall o Brik ideat per ser 
reciclat que va al contenidor groc acabarà 
transformat en altres coses que ens faran la 
vida més feliç, còmoda i sostenible. Formes 
part d'alguna cosa molt gran que entre tots 
fem que cada cop funcioni millor.

R
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Entre tots construïm 
l'ecomón

49 R

Una zona verda per desconnectar 
Espai de l'ecologia al nostre centre, sala 
de descans i reflexió

50 R

Objectiu: ser sensibles cap a l'atenció del planeta i les accions que ajuden a 
mantenir-lo, com la separació de residus d'envasos i la creació d'entorns agra-
dables que propicien la reflexió mediambiental.

Idees clau: descans i reflexió, accions i conseqüències a curt, mitjà i llarg termi-
ni.

Recursos: espai adequat, cadires, bancs o sofà agradables, fotografies de te-
màtica mediambiental, taulers d'anuncis, notícies de medi ambient, objectes 
construïts a partir d'envasos reciclats. 

Desenvolupament: habilitarem un «racó verd», un lloc al centre amb les millors 
condicions per estar relaxats i per informar-se sobre ecologia i reciclatge. Pot ser 
en un vestíbul, a la biblioteca, en un passadís…

A casa: aportarem informacions, materials o envasos per dotar i decorar el lloc, 
i també podem enganxar-hi fotografies, lemes o frases motivadores per a la se-
paració de residus d'envasos a la porta del frigorífic.

Més: moltes idees per fer manualitats amb reciclatge i adornar aquests racons de 
forma adequada els trobareu al nostre blog Amarillo, Verde y Azul. 

Objectiu: tots els nens saben coses sobre el reciclatge 
perquè ja forma part de la seva vida quotidiana i del seu 
paisatge urbà, però segurament tenen parts d'informació 
que han après pel seu compte, i que, si se sumen, for-
maran un tot molt més interessant, complex i complet. 

Idees clau: intel·ligència col·lectiva, constructivisme, 
col·laboració i comprensió de sistemes complexos.

Recursos: cartolines de colors, paper d'embalatge o 
taulers d'anuncis, post-its o papers per penjar, cinta ad-
hesiva, fotografies (o ordinador per buscar-les) i envasos 
nets que aportin els nens.

Desenvolupament: cada alumne aportarà informació 
sobre la separació i el procés de reciclatge. Diversos se-
cretaris ho aniran apuntant tot en diferents espais, un per 
al que es fa en les fàbriques, un altre per al que es fa a la 
llar, un altre per al que es fa a la planta de selecció i un 
altre per al que ocorre en l'empresa de reciclatge/ 
foneria/paperera.

A casa: intentarem informar-nos d'aquest cicle a internet 
i mirar vídeos a Youtube sobre com funciona una planta 
de selecció o de reciclatge, que és la part més complexa 
d'aquest circuit.

Més: podeu recórrer els carrers de l'Ecociudad i 
aprendre-ho tot sobre el reciclatge en aquest 
entretingut passeig virtual del Joc Ecociudad. 

el racóverdel racóverd



Fundada el 1949 i amb presència a 134 països. La seva 
tasca se centra en el desenvolupament del nen fins que 
arriba a ser una persona autosuficient i ben integrada en la 
societat. Treballa per enfortir les famílies vulnerables, de 
manera que puguin atendre adequadament els seus fills; 
protegeix els nens que s'han vist privats de la cura paren-
tal, als quals ofereix un entorn familiar protector en què 
puguin créixer sentint-se estimats, i respectats, i acompan-
ya els joves en el seu procés de maduració i independèn-
cia.

Al món hi ha més de 500 Aldees Infantils SOS, dirigides 
per SOS Kinderdorf International (Aldees Infantils SOS In-
ternacional), que és la federació de totes les Associacions 
Nacionals d'Aldees Infantils SOS. Compte a més amb més 
de 1.661 centres i programes SOS, és a dir, residències de 
joves, col · legis, hospitals, i altres projectes que atenen 
més de 691.600 nens i joves. També ofereix 852.000 
tractaments mèdics als 74 hospitals SOS i compta amb 
297.048 beneficiaris en els 7 Programes d'Atenció d'Emer- 
gències SOS al món.

A L’ESTAT ESPANYOL

Aldees Infantils SOS és present a l’Estat Espanyol des de 
1967. El 1981 es constitueix l'Associació Aldees Infantils 
SOS d'Espanya que coordina la tasca a nivell nacional, i el 
1983 és declarada d'utilitat pública pel Consell de Minis-
tres. La Presidència d'Honor l'ostenta S.A.R. El Príncep 
d'Astúries.

ALDEES INFANTILS SOS ÉS UNA ORGANITZACIÓ 

D’AJUT A LA INFÀNCIA, INTERNACIONAL, PRIVADA, 

SENSE ÀNIM DE LUCRE, INTERCONFESSIONAL 

I INDEPENDENT DE TOTA ORIENTACIÓ POLÍTICA.

3.
PROGRAMES DE PREVENCIÓ
Enfortiment Familiar: l'objectiu és donar suport a 
les famílies vulnerables per millorar les seves condi-
cions de vida i enfortir-les, prevenint l'abandona-
ment infantil.
Aquests Programes donen resposta a demandes 
creixents dins l'àrea de la infància, joventut i famí-
lies en risc: centres de dia, Guarderies, Programes 
d'Educador de Carrer, Programes d'assessorament 
a joves que han passat per l'organització, Centre de 
Primera Acollida Valoració i diagnòstic, Programes 
d'Educador de Famílies, Tallers Especials d'Ocupa-
ció, entre d'altres.

ACADÈMIA SOS
Aldees Infantils SOS compta amb una Acadèmia 
SOS, on s'analitza, es reflexiona i es gestiona el 
coneixement d’Aldees Infantils SOS, que inclou 
l'Escola de Formació on s'imparteixen cursos per a 
futures mares SOS i la formació contínua per a tots 
els professionals de l'organització.

LLATINOAMÈRICA I ÀFRICA
Aldees Infantils SOS d'Espanya finança 15 Aldees 
a Llatinoamèrica: Choluteca, Tela i Tegucigalpa 
(Hondures); Lima i Pachacamac (Perú); Mar del 
Plata (Argentina); Ricaurte i Portoviejo (Equador); 
Sant Jeroni i Jocotán (Guatemala); Sant Miquel, 
Sant Vicent i Sonsonate (El Salvador); Managua i 
Juigalpa (Nicaragua) i 3 a l'Àfrica: Agadir (Marroc) i 
mLouga i Ziguinchor (Senegal).

També s'ha assumit el manteniment de diferents 
projectes a Llatinoamèrica com Programes d'Enforti-
ment Familiar, Centres Socials SOS, Escola de Pri-
mària, centres de dia i Llars d'infants, així com dos 

programes d'assistència quirúrgica a nens a Guinea 
Equatorial i Senegal, amb més de 4.700 interven-
cions a l'any.

El total de nens i joves atesos per Aldees Infantils 
SOS Espanya és de 21.458 (5.642 a Espanya i 
15.816 a Llatinoamèrica i Àfrica).

PROGRAMES EDUCATIUS
D'altra banda, 1.002 col·legis d'educació primària i 
750 de secundària de tot Espanya han participat 
durant el curs escolar en els programes educatius 
d'Aldees Infantils SOS: Abraça els teus valors 
(setzena edició), adreçat a alumnes d'educació In-
fantil i Primària (de 3 a 12 anys), i Atura't a Pensar
(desena edició), orientat a escolars d'educació se-
cundària (de 13 a 16 anys).

LA NOSTRA RESPOSTA A LA CRISI
Davant la difícil situació econòmica que viu el nostre 
país i el gran nombre de famílies en situació vulne-
rable, hem posat en marxa nous serveis assisten-
cials per respondre a les mancances bàsiques dels 
infants i joves, com menjadors socials, repartiment 
de menjar i beques de menjador, així com a suport 
per a la recerca de feina i ajuda per a l'autoocupació 
per als joves, diferents ajudes per a famílies en si-
tuació de risc, ajudes per a l'estudi i el material esco-
lar i ajuda amb el cost de tractaments mèdics.

Per a més informació sobre la tasca d'Aldees Infan-
tils SOS visiteu la nostra pàgina:

www.aldeasinfantiles.es

O truqueu al 902 33 22 22.
Telèfon d’assessorament permanent: 933 079 761

Aldees Infantils SOS és present en vuit províncies 
a nivell estatal - Barcelona, Pontevedra, Madrid, 
Granada, Conca, Santa Cruz de Tenerife, Saragossa 
i Las Palmas - a través de:

1.
PROGRAMES DE PROTECCIÓ
Garanteixen un entorn familiar estable, segur, afectiu 
i a llarg termini quan el nucli biològic no ho permeti a:

Una família SOS: quan el nen s'ha vist privat de la 
seva família, li oferim un entorn familiar protector, en 
una família SOS integrada a l'Aldea Infantil SOS, 
amb una persona de referència estable que li ofereix 
les cures, l'afecte i la formació necessaris per al seu 
desenvolupament integral.

Es desenvolupen en les Aldees i les Residències 
de joves. El Llogaret és la comunitat més gran a la 
qual pertany el menor. Cada Aldea està formada per 
un conjunt de llars on resideixen grups de germans 
sota la cura permanent d'una mare SOS. Es garan-
teix la no separació de germans biològics, que reben 
el suport i atenció adequada fins que puguin 
reintegrar-se a la seva família biològica, o fins que 
puguin viure independentment com a joves adults.

Altres formes d'acolliment familiar: si el nen està 
integrat en altres formes d'acolliment familiar, oferim 
el suport i assessorament de la nostra organització.

2.
SUPORT A L'AUTONOMIA DELS JOVES
El nostre treball no acaba fins que el jove s'indepen-
ditza de l'organització, pel seu propi desig, i s'integra 
en la societat com un adult responsable.

ALDEES
INFANTILS SOS 



Fundada el 1949 i amb presència a 134 països. La seva 
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3.
PROGRAMES DE PREVENCIÓ
Enfortiment Familiar: l'objectiu és donar suport a 
les famílies vulnerables per millorar les seves condi-
cions de vida i enfortir-les, prevenint l'abandona-
ment infantil.
Aquests Programes donen resposta a demandes 
creixents dins l'àrea de la infància, joventut i famí-
lies en risc: centres de dia, Guarderies, Programes 
d'Educador de Carrer, Programes d'assessorament 
a joves que han passat per l'organització, Centre de 
Primera Acollida Valoració i diagnòstic, Programes 
d'Educador de Famílies, Tallers Especials d'Ocupa-
ció, entre d'altres.

ACADÈMIA SOS
Aldees Infantils SOS compta amb una Acadèmia 
SOS, on s'analitza, es reflexiona i es gestiona el 
coneixement d’Aldees Infantils SOS, que inclou 
l'Escola de Formació on s'imparteixen cursos per a 
futures mares SOS i la formació contínua per a tots 
els professionals de l'organització.

LLATINOAMÈRICA I ÀFRICA
Aldees Infantils SOS d'Espanya finança 15 Aldees 
a Llatinoamèrica: Choluteca, Tela i Tegucigalpa 
(Hondures); Lima i Pachacamac (Perú); Mar del 
Plata (Argentina); Ricaurte i Portoviejo (Equador); 
Sant Jeroni i Jocotán (Guatemala); Sant Miquel, 
Sant Vicent i Sonsonate (El Salvador); Managua i 
Juigalpa (Nicaragua) i 3 a l'Àfrica: Agadir (Marroc) i 
mLouga i Ziguinchor (Senegal).

També s'ha assumit el manteniment de diferents 
projectes a Llatinoamèrica com Programes d'Enforti-
ment Familiar, Centres Socials SOS, Escola de Pri-
mària, centres de dia i Llars d'infants, així com dos 

programes d'assistència quirúrgica a nens a Guinea 
Equatorial i Senegal, amb més de 4.700 interven-
cions a l'any.

El total de nens i joves atesos per Aldees Infantils 
SOS Espanya és de 21.458 (5.642 a Espanya i 
15.816 a Llatinoamèrica i Àfrica).

PROGRAMES EDUCATIUS
D'altra banda, 1.002 col·legis d'educació primària i 
750 de secundària de tot Espanya han participat 
durant el curs escolar en els programes educatius 
d'Aldees Infantils SOS: Abraça els teus valors 
(setzena edició), adreçat a alumnes d'educació In-
fantil i Primària (de 3 a 12 anys), i Atura't a Pensar 
(desena edició), orientat a escolars d'educació se-
cundària (de 13 a 16 anys).

LA NOSTRA RESPOSTA A LA CRISI
Davant la difícil situació econòmica que viu el nostre 
país i el gran nombre de famílies en situació vulne-
rable, hem posat en marxa nous serveis assisten-
cials per respondre a les mancances bàsiques dels 
infants i joves, com menjadors socials, repartiment 
de menjar i beques de menjador, així com a suport 
per a la recerca de feina i ajuda per a l'autoocupació 
per als joves, diferents ajudes per a famílies en si-
tuació de risc, ajudes per a l'estudi i el material esco-
lar i ajuda amb el cost de tractaments mèdics.

Per a més informació sobre la tasca d'Aldees Infan-
tils SOS visiteu la nostra pàgina:

         www.aldeasinfantiles.es

O truqueu al 902 33 22 22.
Telèfon d’assessorament permanent: 933 079 761

Aldees Infantils SOS és present en vuit províncies 
a nivell estatal - Barcelona, Pontevedra, Madrid, 
Granada, Conca, Santa Cruz de Tenerife, Saragossa 
i Las Palmas - a través de:

1.
PROGRAMES DE PROTECCIÓ
Garanteixen un entorn familiar estable, segur, afectiu 
i a llarg termini quan el nucli biològic no ho permeti a:

Una família SOS: quan el nen s'ha vist privat de la 
seva família, li oferim un entorn familiar protector, en 
una família SOS integrada a l'Aldea Infantil SOS, 
amb una persona de referència estable que li ofereix 
les cures, l'afecte i la formació necessaris per al seu 
desenvolupament integral.

Es desenvolupen en les Aldees i les Residències 
de joves. El Llogaret és la comunitat més gran a la 
qual pertany el menor. Cada Aldea està formada per 
un conjunt de llars on resideixen grups de germans 
sota la cura permanent d'una mare SOS. Es garan-
teix la no separació de germans biològics, que reben 
el suport i atenció adequada fins que puguin 
reintegrar-se a la seva família biològica, o fins que 
puguin viure independentment com a joves adults.

Altres formes d'acolliment familiar: si el nen està 
integrat en altres formes d'acolliment familiar, oferim 
el suport i assessorament de la nostra organització.

2.
SUPORT A L'AUTONOMIA DELS JOVES
El nostre treball no acaba fins que el jove s'indepen-
ditza de l'organització, pel seu propi desig, i s'integra 
en la societat com un adult responsable.



Objectiu: adoptar una 
perspectiva general és 
essencial per poten-
ciar l'atenció sistèmica. 
Es tracta d'aconseguir 
una visió de conjunt 
amb sentit i entendre 
com funciona però 
sense deixar de per-
cebre els seus detalls, 
que són els que a peti-
ta escala s'organitzen 
per generar el resultat 
global.

Idees clau: visió sistè-
mica i punt de vista 
global.

www.ecoembes.com

Recursos: gran superfície per pintar, ja sigui llenç, tela, paper d'embalatge i estris 
de pintura i dibuix (des d'aquarel·la o al tremp amb pinzells fins a retoladors). 

Desenvolupament: els nens pinten junts un paisatge des d'un mirador (urbà o na-
tural). El panorama, la complexitat del que veuen, haurà de quedar reflectit fil per 
randa (es pot limitar l'ús d'estris per afinar: bolígrafs o retoladors en comptes de pin-
tura). 

A casa: també pintaran el record d'aquest mural o d'una foto que hagin vist en un 
llibre o a internet, o en una sortida.

Més: Stephen Wiltshire és un artista que, malgrat tenir una discapacitat i patir autis-
me, es comunica amb el món a través dels seus dibuixos, que mostren una atenció 
sistèmica inigualable, captant complexos paisatges al detall. L'anomenen «la 
càmera humana». Ho podeu veure: aquí.
I aquí en castellà.

A b r a ç a
els teus valors

Amb el suport de:

UN PROGRAMA PEDAGÒGIC
D'EDUCACIÓ EN VALORS 

DES D’ALDEES INFANTILS SOS
PER A INFANTIL I PRIMÀRIA

ALDEES
INFANTILS SOS 


