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Benvinguts a la nova edició per al curs 2015-2016 de “Abraça 
els teus valors”, el programa educatiu d’Aldees Infantils SOS 
per a Educació Infantil i Primària. Ofert exclusivament en for-
mat digital obert, per a tots els centres que desitgin aplicar-
ho i per a totes les famílies que, conjuntament amb els seus 
col·legis o de forma independent, s’animin a dur-ho a terme.  

Els valors de la prudència i de l’audàcia ens ajuden a prendre 
les millors decisions  
Prendre decisions, i especialment prendre les adequades, les mi-
llors per a cadascun de nosaltres, és una de les accions més de-
terminants I que ens configuren com a individus autònoms i ciuta-
dans valuosos per a la societat. Per això és important aprendre a 
fer-ho al més aviat possible, enrobats i supervisats per la família i 
els educadors, però amb determinació i guiats per dos valors molt 
importants: la prudència i l’audàcia. Semblen oposats però, per a 
nosaltres, són realment complementaris. Com en qualsevol com-
binació d’èxit, una bona base de prudència garanteix seguretat i 
protecció, la reflexió que venim promovent des de fa ja 18 anys, 
quan vam iniciar aquest programa escolar. I després, viure no pot 
ser només guardar la roba sinó, per descomptat, nedar i avançar, 
defensar allò que mereix ser defensat amb idees i solucions no-
ves i creatives, amb aquest punt d’audàcia que fa de l’espècie 
humana quelcom molt especial.

Aquest curs hem decidit per tant abordar el procés de la presa 
de decisions des d’aquests dos punts de vista que han d’estar 
presents a l’educació dels nostres menors: grans dosis d’activitats 
sobre la prudència, que estableixin l’hàbit de pensar (encara que 
sigui només un moment) abans d’actuar i altres que dignifiquin 
l’audàcia com a espurna de valentia que res té a veure amb el risc 
sinó amb la innovació, el pas al capdavant de qui està preparat 
i ha planificat el seu salt d’acord amb les seves possibilitats. Fi-
nalment, el tercer bloc didàctic resumeix tots dos valors en nous 
exercicis de presa de decisions, des de les petites eleccions quo-
tidianes als grans dilemes que els portaran a decidir qui són i cap 
a on van amb les majors garanties d’èxit. 

50 tutories amb sentit
Cada bloc didàctic està dividit en activitats per a desenvolupar en 
l’hora de tutoria dels diferents cicles educatius, encara que moltes 
d’elles serveixen també pels especialistes en anglès, música o 
educació física. El nivell de dificultat el podeu modular fàcilment 
i portar les activitats més senzilles a cursos més avançats, si bé 
les de cicle superior poden tenir un nivell elevat per als menors. 
És cada professor qui decideix què aplicar i com graduar la difi-
cultat per adaptar-la 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
Com cada any, insistim a implicar les famílies dels vostres alum-
nes al programa educatiu, perquè només al seu costat podem 
construir coherentment l’educació en valors. A més, també amb 
els pares poden guanyar amb ells en prudència i audàcia. Per 
això, cada activitat de tutoria compta amb una extensió per a casa 
i el material està obert per a ells a la nostra web. Així, tots podran 
aplicar-les i reforçar el vostre treball a l’aula. 

I us recordem que teniu a la vostra disposició “Menudo Dilema”, 
una original proposta que es renova constantment: dilemes ètics 
a la mida de les edats i les situacions quotidianes dels vostres 
alumnes que també podeu proposar per a casa. Una activitat di-
vertida 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.aldeasin-
fantiles.es/educa per rebre periòdicament nous materials, idees, 
propostes, agermanament amb altres col·legis i per demanar par-
ticipar en Diputats per un Dia, la nostra trobada anual al vostre 
Parlament Autonòmic, una jornada realment única per a tancar el 
programa amb els vostres alumnes.
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T’han dit alguna vegada que siguis prudent? O t’han dit que 
quelcom que havies fet era una imprudència? Ser prudent i 
actuar amb prudència és una forma de ser i de comportar-te 
que només té avantatges, perquè es tracta de mantenir i pro-
curar la teva seguretat i d’aconseguir que, cada vegada que 
t’enfrontes a una decisió, el resultat sigui positiu per a tu. 

En la vida hem de triar com actuar tot el temps: màniga llarga o 
màniga curta? Pastís o fruita? Tirar-se a la piscina o quedar-se 
fora mirant? Gastar ara o estalviar per a després? Cada u tria 
segons la seva forma de ser, més llançada o menys, però tots 
tenim com a objectiu durar molt de temps i intentar equivocar-nos 
el mínim possible o que, quan ho fem, que és quelcom d’humà i 
forma part de l’aprenentatge, no tingui conseqüències greus. 

Des de petits, la nostra família ens ensenya la prudència en 
mostrar-nos com caminar pel carrer sense tenir accidents, com 
alimentar-nos de forma sana i cuidar el nostre cos, com no fer-
nos mal en caure o a no tocar coses perilloses, just com fan molts 
animals amb els seus nadons. Més endavant hi ha un altre tipus 
de prudència que costa més d’aprendre, perquè no és tan evident 
com protegir-se del dolor: és la prudència en relacionar-nos amb 
els altres, en prendre decisions. 

Ser prudent és encertar en la decisió una vegada l’has meditat 
ni que sigui un moment. L’anomenen també seny, sensatesa o 
precaució. No és triar sempre l’opció més còmoda, sinó la que té 
més probabilitats de ser bona per a cada persona. Per això no és 
just pensar que el que és prudent és més avorrit o covard, sinó 
més aviat més intel·ligent i savi i a vegades també el més valent, 
segons com es miri, perquè no és fàcil estar tranquil quan la resta 
del món va a tota velocitat i sense parar-se a pensar. Prudent és, 
llavors, el que sap parar un moment abans de parlar o de fer quel-
com d’important que pot tenir conseqüències (i gairebé tot en té). 
És frenar per reflexionar i llavors actuar, i tirar-se a aquella piscina 

si toca, però conscientment i assumint els possibles riscos. Això 
no significa tampoc que, en ser prudents, perdem l’espontaneïtat, 
la llibertat o els impulsos. Ser prudent seria l’equivalent d’abaixar 
una mica el volum de la nostra música sense deixar per això de 
sentir-la i poder ballar al seu ritme.

Ser prudent es pot aprendre, així que no s’hi val a dir “és que jo 
no sóc així i no puc canviar”. Comença per pensar que no ets el 
centre de l’univers i que cal aprendre a escoltar altres persones, 
a guardar silenci i a aprendre a reunir informació que et servirà 
també a tu en algun moment. Això s’anomena “deliberar”. I en 
part és ser humil i reconèixer que els altres tenen coses valuoses 
a ensenyar-nos, consells a donar-nos. Ser prudent és ser madur 
i aprofitar l’experiència dels altres, allò en què altres es van equi-
vocar i ara ens ajuda a nosaltres a fer-ho bé. Per això la humani-
tat avança, perquè aprèn dels errors passats, descobreix coses 
noves i crea invents de les errades d’altres, reflexionant i prenent 
la millor decisió.

Quan ets prudent, saps que cal desconfiar de tot el que sem-
bla massa bo per ser cert i fugir dels extrems: res no és blanc o 
negre del tot i sí que hi ha molts tons de gris entre tot això. I no 
decidir-se, quedar-se quiet, és una altra forma de triar: triar no fer 
quelcom. Però, si al final has de donar una resposta i la prudència 
et guia, tens moltes més probabilitats d’encertar-la. I si, a pesar 
de tot, les coses no surten bé, això ja ho hauràs après per a la 
pròxima… i a alçar-se novament!

La prudència
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INF1
El coixí de la consulta

Objectiu: que els nens siguin capaços de reflexionar 
individualment sobre una conducta imprudent que ha-
gin dut a terme, reconèixer-la i intentar posar-hi remei 
perquè no es torni a repetir. 

Idees clau: reflexió, meditació, interiorització, propòsit 
de millora i autonomia.

Recursos: un coixí petit fàcil de transportar, almenys 
un parell de coixins per tenir de recanvi i que cada nen 
es pugui emportar el coixí net a casa. 

Desenvolupament: quan un alumne dugui a terme 
una acció imprudent, se l’ajudarà a reconèixer-la i 
se l’invitarà que “consulti amb el coixí” sobre el que 
ha fet. Per a això, el nen s’emportarà el coixí de la 
consulta a casa, dormirà amb el coixí i pensarà sobre 
la seva forma d’actuar. L’endemà compartirà amb els 
seus companys per què la seva acció no va ser prudent 
i quines coses se li han ocorregut per solucionar-ho. 
Aquest coixí anirà viatjant a casa de tots els alumnes.

A casa: els pares del nen que s’emporti el coixí de la 
consulta a casa parlaran amb el seu fill sobre el que oco-
rre i l’animaran que consulti amb el coixí. Podran guiar-lo 
a com enfocar la seva consulta si fóra necessari.

Més: article sobre el que ocorre en el cervell mentre 
dormim: veure enllaç.

Objectiu: reconèixer quines coses són prudents o imprudents. Detectar a quins 
alumnes els costa més i quins tenen més facilitat o maduresa per diferenciar-
les de cara a poder treballar més a fons amb els que mostren més dificultat. 

Idees clau: reflexió, avaluació, selecció, reconeixement i discernir entre el que 
està bé i el que està malament.

Recursos: utilitzarem el dibuix que podreu descarregar aquí, en el qual s’han 
representat coses prudents i coses imprudents, a més de llapis de color vermell 
i blau. També es poden usar llibres, fotos, revistes, notícies del periòdic…

Desenvolupament: es demanarà als alumnes que encerclin en vermell les 
coses imprudents que hi veuen, i en color verd, les que són prudents. Es pot 
treballar de manera individual entregant un dibuix a cada nen i després posant 
en comú el resultat o formant grups per fomentar també el treball en equip.

A casa: els pares poden treballar la mateixa activitat amb fotos de llibres, re-
vistes o notícies. També es pot aprofitar i ensenyar seguretat viària quan es va 
caminant pel carrer deixant que els nens decideixin comi per on anar i obsrevar 
els altres peatons.

Més: webs de seguretat viària amb vídeos i activitats per a nens de 3 a 5 anys 
i consells dels seus personatges favorits (veure enllaç) i alguns vídeos sobre 
seguretat viària per a nens: veure enllaç.

INF2
Coses prudents i coses imprudents



PROGRAMA 
D’EDUCACIÓ EN VALORS 
PER A INFANTIL I PRIMÀRIA

TUTORIES AMB SENTIT PER A 
TOTS ELS CICLES EDUCATIUS

CURS 2015-2016

els teus valors Objectiu: que els nens reconeguin en quins moments 
de la seva rutina diària poden posar en pràctica la vir-
tut de la prudència i, una vegada reconeguts, fer ús 
d’aquesta virtut sent conscients que són prudents.

Idees clau: examen de rutines, autonomia, reflexió, 
autocrítica i disciplina.

Recursos: cartolines o papers de colors i bolígrafs. 

Desenvolupament: entre tots elaboren una llista de 
coses de diferents àmbits quotidians que signifiquen 
prudència, des d’higiene i salut personal (dormir, men-
jar bé) fins a seguretat a la llar, seguretat viària, en les 
relacions amb els altres... Poden fer-ho amb tires de 
paper o de cartolina de diferents colors, segons l’àmbit 
al qual pertanyin. Aquesta pluja d’idees inicial es pot 
anar ordenant per categories, àmbits, etcètera. 

A casa: es poden apuntar a la pissarra de la cuina o fer 
un mural amb els moments en què s’ha d’actuar amb 
prudència a casa perquè tots els membres de la família 
els tinguin en compte.

Més: web sobre la prudència amb activitats: veure 
enllaç.

Objectiu: reconèixer quan algú està ac-
tuant de forma imprudent i advertir-lo a 
temps sobre això. 

Idees clau: atenció, decisió, participació 
i percepció.

Recursos: llista de la classe, bolígraf, 
cartolina vermella, tisores de punta rodo-
na o punxó, llapis de cera blanca, pega-
ment de barra i un palet de fusta com el 
dels gelats de pal. 

Desenvolupament: cada alumne es 
fabricarà un senyal de stop retallant un 
octàgon de cartolina vermella en què es-
criurà la paraula stop amb un llapis de 
cera blanca i al qual enganxarà el palet 
de fusta per darrere a manera de mànec. 
Cada nen aixecarà el seu senyal i cridarà 
“Stop”, “Be careful” o “Take care” als com-
panys si creu que no estan actuant de 
manera prudent. En la llista, el professor posarà un positiu a l’alumne per cada 
imprudència que percebi i aixequi el seu senyal en el moment oportú. Al final 
del dia se’n farà recompte. L’alumne que més positius tingui rebrà un premi o, 
simplement, serà el que apunti en la llista l’endemà. Activitat apta per treballar-
la a la classe d’anglès.

A casa: també es pot fabricar un stop per a casa i jugar tots els membres de la 
família a avisar-se els uns als altres quan es cometen imprudències. Si se surt 
al carrer, només cal cridar “stop”. 

Més: perquè els nens aprenguin bé el significat de la paraula stop, es pot 
jugar a l’“stop”. Aquesta versió online (veure enllaç) és sobre seguretat viària 
i s’assembla més al “penjat”; però, si no es pot jugar al clàssic “stop” amb pa-
per i llapis, es fa una llista amb diferents categories, es pensa una lletra i s’ha 
d’omplir cada categoria amb una paraula que comenci per aquella lletra. El 
primer que acabi crida “stop”!

3
Stop, Be careful, Take care La prudència

en el dia a dia

IN 4 IN
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5
Calma interior. Un lloc còmode en el meu 
interior on refugiar-me i pensar

1-2-3-4-5: 
És millor que estigui callat?

IN 6 IN

Objectiu: ser capaços de parar-se a pensar les coses 
i comptar fins a cinc abans d’actuar. Ensenyar als nens 
que, encara que són lliures per expressar-se i participar 
donant la seva opinió sobre les coses, hi ha vegades 
que és millor no dir el que es pensa, per prudència, per 
no ferir o per esperar a tenir més informació. Aconse-
guir que no prenguin decisions imprudents i equivoca-
des pel fet d’haver-les decidit precipitadament. 

Idees clau: autocontrol, reflexió, empatia i saber actuar 
en cada moment.

Recursos: no se’n necessiten. 

Desenvolupament: es plantejaran a classe situacions 
sobre les quals s’haurà de prendre una decisió: cridar 
l’atenció a un company que no ve degudament polit a 
classe, xerrar al profe que el teu millor amic està co-
piant en un examen, compartir l’esmorzar amb els com-
panys… Per a això s’organitzaran debats pacífics so-
bre el tema suggerit perquè els alumnes donin la seva 
opinió sobre com actuar prudentment en cada cas. 
Una vegada proposat el tema i abans de començar a 
debatre, els nens dedicaran uns quants minuts a pen-
sar com haurien d’actuar o si haurien de preguntar per 
tenir-ne més dades, i fins i tot podran apuntar-ho a la 
seva llibreta, per tenir-ne una mena de guió. 

A casa: quan el nen no vulgui acatar una norma de 
la casa, com, per exemple, rentar-se les dents abans 
d’anar-se’n a dormir, els pares “el faran comptar fins a 
cinc” abans de prendre una decisió i l’ajudaran a veure 
els pros i els contres sobre per què sí o per què no cal 
rentar-se les dents abans d’anar-se’n a dormir.

Més: es pot dur a terme aquesta pràctica a la classe 
d’anglès. A més de debatre en un altre idioma, es pot 
aprofitar per repassar els números i aprendre a comp-
tar de manera més àgil de dos en dos, de tres en tres, 
cap enrere… Heus aquí un vídeo que explica com pre-
parar un bon debat: veure enllaç.

M

Objectiu: que cada nen tingui 
un refugi especial en la seva 
ment al qual pugui acudir sem-
pre que necessiti prendre’s un 
respir per pensar i aclarir les 
seves idees abans de prendre 
una decisió important de ma-
nera prudent. 

Idees clau: evasió, autocríti-
ca, reflexió, trobada amb un 
mateix, anàlisi, imaginació i 
fantasia.

Recursos: paper o cartolina 
i material per pintar (llapis de 
colors, retoladors, pintures al 
tremp, llapis de cera…). 

Desenvolupament: cal dibuixar aquest lloc amb el nombre més gran de de-
talls possibles. Perquè sembli més real, seria convenient que, a més del dibuix, 
el nen afegís a la imatge una descripció de sons o música que sent en el seu 
refugi, la seva olor, el que pren allà per berenar…, per sentir-se a gust, calmat, 
en situació de valorar quelcom que el preocupa.

A casa: a la seva habitació, cada nen pot crear un espai real en què refugiar-
se a pensar a gust. No cal que sigui un castell o una casa de conte. N’hi haurà 
prou amb un racó agradable i acollidor en el qual s’hagi disposat una estora i 
coixins per estirar-s’hi. 

Més: històries els personatges de les quals viatgen a mons imaginaris: Alícia 
al País de les Meravelles, Peter Pan (El País de Mai Més), Les cròniques de 
Nàrnia, El Mag d’Oz…
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7
Els micos sí que en saben!

Objectiu: els nens han de “veure, escoltar i callar” 
quan els grans parlen o actuen i no entenen el que fan. 
És la millor forma de ser prudent i “no ficar la pota”. Es 
pretén que interioritzin el missatge de manera divertida 
treballant manualitats o altres activitats que siguin del 
seu grat, perquè és la manera com millor s’aprenen les 
coses.

Idees clau: veure, sentir, callar, observar, escoltar, si-
lenci, respecte, tradició i història.

Recursos: plastilina, argila, xapes o altres materials 
per a manualitats.

Desenvolupament: comentar què significa el símbol 
dels tres micos (veure, sentir i callar) i el seu origen. 
Reproduir-los en plastilina, argila, xapes…, fer un con-
curs de la millor versió...

A casa: els pares i el fill inventaran un codi secret ba-
sat en els tres micos per avisar-se els uns als altres de 
quan s’està sent imprudent i de quina manera es pot 
arreglar.

Més: vinils dels “micos savis” per decorar habitacions 
infantils o l’aula: veure enllaç o la versió de Mafalda 
d’aquesta imatge: veure enllaç.

Objectiu: aconseguir que els nens coneguin més a fons què és la prudència 
utilitzant per a això relats i faules que tracten d’aquest valor, perquè els ajuda-
ran a assimilar de manera més ràpida i amena el seu significat.

Idees clau: atenció, reflexió, treball en equip, comunicació i debat.

Recursos: llibres, DVD o reproductor de CD, DVD o CD de contes o faules 
sobre la prudència, ordinador amb connexió a Internet i un projector, webs... 

Desenvolupament: es miraran llibres o pel·lícules o s’escoltaran CD de fau-
les que tinguin com a tema principal la prudència. Quan acabi, s’obrirà una 
discussió sobre la història per extreure’n la moralitat. També poden posar-se 
pel·lícules en anglès i construir junts una moralitat en aquest idioma. També es 
pot fer amb llibres de faules.  

A casa: els pares llegiran als seus fills o amb els seus fills, segons que sigui 
procedent per l’edat, faules clàssiques basades en la prudència abans d’anar-
se’n a dormir. També els ajudaran a trobar faules basades en la prudència per 
treballar-les a classe o a inventar-ne de noves.

Més: un conte sobre la prudència: veure enllaç . I un altre: veure enllaç. I un 
altre més: veure enllaç.

8
Les faules de la prudència

M M
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els teus valors Objectiu: hi ha moltes lliçons sobre salut basades en 
la prudència que els nens poden dur a terme en les 
seves rutines diàries. Amb aquest exercici intentarem 
que cada alumne realitzi de manera conscient 5 ac-
cions prudents el dia relacionades amb hàbits saluda-
bles (beure aigua, menjar fruita i verdura, rentar-se les 
dents abans d’anar-se’n a dormir, rentar-se les mans 
abans de menjar, anar-se’n d’hora a dormir per estar 
ben descansats, esmorzar bé per afrontar l’activitat del 
dia a dia…).

Idees clau: hàbits saludables, examen de rutines, or-
dre, força de voluntat i responsabilitat.

Recursos: paper o cartolina, llapis de colors, retola-
dors, llapis de cera... 

Desenvolupament: els alumnes dibuixaran en un pa-
per o cartolina amb retoladors, llapis de cera o llapis de 
colors el seu horari setmanal. Hi hauran d’indicar per 
hores el que fan des que s’aixequen fins que se’n van a 
dormir. Una vegada llest, afegiran en cada casella co-
rresponent les 5 accions prudents que faran cada dia. 
L’endemà repassaran si han complert o no les seves 
propostes. Si és que sí, dibuixaran una cara somrient 
en verd. Si és que no, una cara trista en vermell. Així 
podran veure d’un cop d’ull en quines coses han de 
millorar.

A casa: els pares poden predicar amb l’exemple i su-
mar-se al repte del nen. La família crearà un horari amb 
les activitats habituals dels caps de setmana en què as-
senyalaran les 5 coses prudents i saludables que tots 
els membres hauran de fer cada dia. A les nits, abans 
d’anar-se’n a dormir, repassaran junts quines coses 
s’han complert i quines no. 

Més: exemples i plantilles d’horaris del dilluns al diven-
dres: veure enllaç. Descarregable d’organitzador de 
setmana completa: veure enllaç.

Objectiu: aconseguir que els nens sàpiguen comportar-se adequadament en 
cada moment. Es pot expressar l’alegria cantant i ballant en una festa, però no 
és prudent posar-se a ballar i cantar al mig d’un examen perquè t’alegres del fet 
que t’han posat totes les preguntes que et saps millor, per exemple.

Idees clau: saber estar, comportament, ús de la lògica, emocions i sentiments.

Recursos: es pot utilitzar aquest o altres dibuixos per dilucidar en quins mo-
ments és apropiat i en quins no ho és actuar d’una manera determinada. 

Desenvolupament: es reparteixen o mostren els dibuixos als alumnes, que hi 
hauran d’identificar actes prudents i imprudents. Una vegada que s’ha decidit 
com és l’acció, es canviarà el fons de les imatges que descriuen accions im-
prudents per convertir-les en prudents. Per exemple, si es va amb bici cap per 
avall, és imprudent; però, si canviem la muntanya pel carril bici, la cosa canvia. 
En resum, es tracta de reconèixer en quins moments és apropiat i en quins no 
ho és actuar d’una manera determinada.

A casa: cada vegada que sortim de casa per realitzar alguna activitat en famí-
lia, pensarem junts si estem prenent les mesures adequades o no per actuar 
amb prudència. Per exemple, si sortim el diumenge a anar amb bici, haurem 
estudiat rutes amb carril bici, portarem casc, etc.

Més: un llibre sobre el valor de la prudència: veure enllaç.

9
Canvia el fons… perquè 
es converteixi 
en prudent

5 eleccions prudents 
el dia, per a la teva salut

10M S
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Objectiu: aprendre a posar-se en el lloc de l’altre per 
prendre decisions amb prudència. Aconseguir que els 
nens se sentin capacitats per prendre part en la reso-
lució de conflictes, ja siguin personals, comunicatius o 
socials.

Idees clau: posicionament, debat, argumentació, em-
patia, conclusió i posada en comú.

Recursos: apartat de “Pequeños dilemas” de la web 
¡Menudo dilema!, d’Aldees Infantils.

Desenvolupament: escollirem un dilema de l’apartat 
“Pequeños dilemas” per a nens de 3 a 12 anys. Hi ha 
diferents categories per treballar la part que es cregui 
més necessària per a cada grup: personals, comunica-
tius o socials. Tots tenen les seves pròpies pautes per 
treballar-los: es proposa el dilema i s’hi donen quatre 
respostes possibles. Els alumnes hauran de debatre 
què farien en cada cas sense consultar les respostes. 
Una vegada presa la decisió sobre com actuar, es mi-
ren les 4 opcions per veure si coincideixen amb el que 
s’ha pensat.

A casa: cada vegada que sorgeixi un problema/dilema 
que el nen pugui entendre, se li donarà la possibilitat 
d’aportar idees i col·laborar en la seva resolució. En la 
sobretaula del cap de setmana, es plantejaran temes 
accessibles per a la seva edat (coses del col·le, de la 
relació amb els seus amics…) i es xerrarà en família 
sobre això.

Més: hemeroteca de dilemes: veure enllaç.

Tutoria de dilemes 
sobre la prudència

11
S

Objectiu: saber discernir entre 
coses prudents i imprudents i ser 
capaços de guiar els companys 
a l’hora de resoldre un conflicte. 
Sortir-se’n parlant en públic.

Idees clau: mediació, conscièn-
cia, diàleg, resolució, argumenta-
ció, pacificador, oratòria.

Recursos: no se’n necessiten. 

Desenvolupament: cada vegada 
que es plantegi un conflicte a clas-
se o en el pati (que els capitans 
dels equips de bàsquet sempre 
siguin els mateixos, que un alum-
ne n’hagi insultat un altre, que es 
posin malnoms, que no deixin par-
ticipar algú en determinades acti-
vitats o jocs…), es nomenarà un 
moderador que s’encarregarà de mitjançar entre les dues parts per guiar-les 
en la resolució del cas. Primer farà una introducció sobre el tema a debatre, 
després demanarà que ambdues parts exposin els seus arguments i, final-
ment, les ajudarà a arribar a una conclusió final sense participar directament 
en la presa de decisió i promulgarà el veredicte. Perquè tots els alumnes siguin 
“Pep”, els moderadors es triaran per ordre de llista, sempre que el nen no sigui 
part implícita en el problema. 

A casa: si s’avisa els nens amb temps de quan els tocarà moderar, els pares 
poden ajudar-los a entendre una mica millor la figura del moderador i quin pa-
per té en els debats. Es poden veure debats a casa o organitzar els debats en 
família sobre la distribució de les tasques de la casa, per exemple.

Més: pautes per moderar un debat: veure enllaç.

12
Pep moderador. Una iniciativa per a la 
mediació infantil

M
INS
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Objectiu: conèixer a fons el grup d’alumnes, descobrir els seus punts forts 
i debilitats i amb això saber ajudar-los en tot allò en què necessiten suport i 
posar-los un trampolí perquè destaquin en el que despunten. 

Idees clau: conclusió, estudi, avaluació.

Recursos: resultats de les activitats sobre la prudència que s’hagin realitzat 
a classe, sala de tutoria. 

Desenvolupament: repassar els resultats de totes les activitats que s’hagin 
realitzat a classe sobre la prudència tant de manera individual com en grup. 
Aprofitarem les tutories amb els pares per veure com s’ha treballat a casa 
i poder usar la seva resposta per a la nostra avaluació. Si no és possible, 
podem enviar una nota perquè contestin diverses preguntes sobre com han 
apreciat el treball sobre la prudència des de la família. 

A casa: es pot posar una nota als pares en l’agenda en què s’expliqui com 
ha anat el projecte.

Més: per ajudar-nos a treure conclusions finals, es pot elaborar un test sobre 
la prudència basat en els temes que s’hagin treballat i passar-lo als alumnes 
perquè l’omplin.

Tutoria d’avaluació

13

Si ser prudent és parar-se a pensar en les coses, en 
per què les fem, llavors hem de parar-nos un moment 
a pensar també per què separem els envasos i per 
què van a un contenidor o a un altre. Veurem que amb 
aquest petit gest aconseguim molt pel planeta en què 
vivim. Que una cosa tan senzilla és el més prudent per 
aconseguir reduir el volum de residus d’envasos que, 
entre tots, generem dia a dia i per reduir el consum 
de matèries primeres, aigua, energia i la contaminació 
que es produeixen quan es fabriquen nous productes 
sense fer-ho a partir d’altres. 

Quan separes per reciclar, ets prudència en estat pur, 
perquè tens la saviesa de qui sap protegir el planeta i 
la seva pròpia salut amb això.

I si la prudència també té quelcom d’humilitat, de re-
conèixer que a vegades no ho sabem tot, llavors sepa-
rar per reciclar és un altre bon exemple per mostrar-se 
prudent. A vegades, com que creus que saps molt bé 
on van, pel costum, no penses en els errors que podem 
fer sense voler i que poden engegar a rodar l’esforç i la 
col·laboració de tots. Sigues prudent i pregunta’t sem-
pre abans de dipositar un envàs si ho estàs fent bé: 
primer, assegura’t que és un envàs i no qualsevol altra 
cosa i, una vegada tinguis clar que ho és, mira totes 
les seves parts i descomposa-les per posar cadascuna 
al seu contenidor. I llavors sí, ho saps molt bé: els en-
vasos de plàstic, metall o bric al groc; els envasos de 
cartró i el paper, al blau, i els envasos de vidre, al verd. 
Això és ser prudent! 

Tutories de reciclatge

La prudència

R



PROGRAMA 
D’EDUCACIÓ EN VALORS 
PER A INFANTIL I PRIMÀRIA

TUTORIES AMB SENTIT PER A 
TOTS ELS CICLES EDUCATIUS

CURS 2015-2016

els teus valors
Objectiu: raonar la importància de reciclar, que com-
prenguin la base que ho fa necessari per estalviar ma-
tèries primeres, energia, aigua o evitar la contaminació. 
Veure com el reciclatge és una actitud d’estalvi que ve 
de lluny. 

Idees clau: sentit comú, saviesa popular, poesia, re-
franyer i reciclatge.

Recursos: ordinadors amb connexió a Internet, enci-
clopèdies, llibres de refranys... 

Desenvolupament: els nens aprendran sobre refranys 
i dites populars, organitzant-los per temes o pels va-
lors que transmeten. Després, aplicaran la lògica i l’estil 
d’un refrany a la creació de noves frases sobre el reci-
clatge. També vincularan el fet de reciclar amb la pru-
dència i les conseqüències per al planeta. 

A casa: parlar amb la família sobre les seves raons i 
motivacions per reciclar, en forma de preguntes ober-
tes o fins i tot amb una enquesta. També podem arre-
plegar idees per reutilitzar envasos que vinguin d’altres 
èpoques, com l’ús del paper de periòdic per embolicar 
paquets o les bosses de plàstic per recollir les deixalles 
dels gossos al carrer. 

Més: web de refranys variats: veure enllaç Refranys 
sobre aprofitar, utilitzar, reciclar… Si no existeixen, 
quins creus que s’acostarien al concepte de reciclatge? 

Per què reciclar és 
el més prudent? 
Refranys del reciclatge

14

Objectiu: aprendre a valorar els envasos com una nova matèria primera, útil 
per realitzar manualitats i adquirir nous usos. Divertir-se manipulant materials 
i fer-ho sense córrer cap risc. Avaluar la dificultat o possible risc d’eines i de 
materials. 

Idees clau: prevenció, precaució, hàbits saludables, conductes de risc i ma-
nualitats.

Recursos: envasos de metall que siguin ben nets, guants de diferents gros-
sors, cinta adhesiva, cinta aïllant, plastilina, gomes elàstiques, tisores de punta 
roma i obridor. 

Desenvolupament: desenvoluparem un taller d’expressió plàstica o d’invents 
emprant com a materials envasos de metall de qualsevol tipus. Abans de plan-
tejar la seva obra d’art o invent pensaran en quins tipus d’envasos necessiten, 
les seves grandàries i formes i les eines que necessitaran per manipular-los. 
Observaran conductes de prevenció de talls i de rascades, utilitzant guants o 
elements que serveixen de protecció. 

A casa: també poden emportar-se una idea de manualitat per repetir-la a casa 
i que tingui una utilitat: un test per a herbes aromàtiques, un llapis...

Més: web de manualitats de reciclatge, coses fetes amb envasos de metall: 
veure enllaç.

15
Manipular envasos amb prudència
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Informa’t i deixa’t assessorar 
per fer-ho bé

16

Objectiu: reconèixer que a vegades no se sap tot, distingir quan pot ser difícil 
decidir on es diposita un envàs, conèixer les conseqüències d’una mala selec-
ció d’envasos, aprendre a optar per la solució “menys dolenta”. 

Idees clau: envasos, materials, dubtes, presa de decisions, conseqüències, 
evitar problemes majors i reciclatge.

Recursos: envasos de diferents productes que aportaran els nens, ben nets. 
Si es prefereix, catàlegs de supermercat per triar els envasos en imatges. Es-
tris de dibuix: paper, retoladors, colors…

Desenvolupament: a classe, prepararan un joc de velocitat consistent a orde-
nar correctament envasos (o imatges) en el seu contenidor correcte. Els nens 
dibuixaran quatre contenidors en folis: groc (per als envasos de plàstic, metall i 
cartrons de begudes), blau (per als envasos de cartró i el paper), verd (per als 
envasos de vidre) i gris (per a la resta).  

A casa: acceptar els “ensenyaments” dels nens envers els adults com a signe 
de saviesa i humilitat, analitzar els residus d’envasos que es generen i qüestio-
nar-se si estan ben separats. Preguntar primer si és un envàs o no, per decidir 
després quins materials el componen.  

Més: vídeo sobre els colors del reciclatge: veure enllaç.

17
Si no ho sé… millor al gris! 

R R

Objectiu: a vegades creiem que ho fem tot bé, però no 
sempre és així. A més, sempre podem millorar, apren-
dre quelcom… Saber buscar fonts fiables d’informació, 
contrastar el que ens expliquen. Acceptar consells de 
les persones que tenen més experiència.

Idees clau: consell, assessorament, cerca d’informació, 
punts de vista i reciclatge.

Recursos: ordinadors amb connexió a Internet, fullets 
sobre separació de residus d’envasos. 

Desenvolupament: la sessió comença amb la pre-
gunta “Sabem on cal dipositar els diferents tipus 
d’envasos?”. Segurament la resposta serà en general 
que sí, perquè és un hàbit prou estès, però això no sig-
nifica que la informació que tinguem sigui correcta o 
completa. Així, exposaran a la pissarra o per escrit el 
que saben o creuen saber i sumaran els seus conei-
xements. A continuació, com a conducta de prudència, 
contrastaran aquesta informació primer amb el docent 
i després buscaran en llibres i per Internet si és correc-
ta, si coincideix, si hi ha excepcions, afegits, etcètera. 
Finalment, completaran el seu coneixement inicial i 
trauran conclusions sobre el que un sap i el que es pot 
aprendre si es té prou informació i assessorament.

A casa: els nens també informaran les seves famílies 
sobre el que saben sobre el reciclatge i portaran els 
seus fullets sobre quins envasos han de dipositar-se en 
cada contenidor. Al mateix temps, portaran de casa els 
dubtes per poder consultar-los amb experts, discutir-
los amb els altres nens o buscar-los per Internet.

Més: buscador d’envasos per a resoldre dubtes 
d’Ecoembes: veure enllaç. Realitzar una excursió de 
grup a una planta de selecció d’envasos perquè ens 
expliquin en primera persona quins són els errors més 
freqüents en la separació de residus d’envasos. Tam-
bé pot fer-se una xerrada al col·legi amb un expert en 
reciclatge. 
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Igual que és impossible sobreviure sense ser prudent, la vida 
no tindria emoció ni evolucionaria si no existís l’audàcia. És 
com la sal del menjar, la vainilla d’un pastís, aquest pessic que 
dóna alegria i gust a la vida. Ser audaç és més que atrevir-se 
i demostrar que s’és un gallet. És atrevir-se a ser el que pots 
arribar a ser, a intentar quelcom amb la confiança que, encara 
que caiguis, al final seràs capaç.

Moltes persones pensen que l’audàcia és cosa d’atrevits que no 
tenen res a perdre o que s’estimen el risc pel risc: els esports 
d’aventura, els negocis o sortir a cantar davant de tots sense ver-
gonya. Hi ha quelcom de veritat, però l’audàcia, com a valentia, 
és molt més. És quelcom que tenen les persones que no temen 
intentar fer realitat els seus somnis o quelcom en què creuen amb 
passió.

Ser audaç té un aspecte positiu i un de negatiu. El negatiu és 
el de la persona que no coneix els seus límits, que no s’adona 
dels riscos vitals que corre i no respecta res ni ningú. D’això se’n 
diu temeritat. No obstant això, hi ha una audàcia positiva, que és 
més mental i és aquesta força interior que farà que t’il·luminis i 
demostris al món el que vals. És aquesta veueta que et murmura: 
“Endavant, tu pots”. Fixa-t’hi: si ho diu per respondre a una pro-
vocació, no l’escoltis. Si ve de més endins i la teva prudència et 
dóna el vistiplau, llavors fes-ne cas. I, si penses que mai no seràs 
audaç, que no ets aquest tipus de persona, pensa que tots podem 
ser audaços. Adona’t que la por és un gran fre si domina la teva 
ment. Accepta que tot en la vida no pot ser perfecte ni sortir a la 
primera, i que aprendre és cometre errors i aprendre’n. Si assu-
meixes això, aniràs arriscant-te –sense posar-te mai en perill, és 
clar– i donarà els seus fruits. I els fruits de l’audàcia són brillants i 
sucosos com cap altre.

I com es pot distingir l’audàcia bona de la dolenta? Doncs apel·lant 
a la raó. Si saps que no tindrà conseqüències greus, si val la pena 
per les coses bones que comportaria, si és “de llei”, quelcom que 
algú hauria de fer, dir o defensar..., és el moment de ser audaç. 
En el fons, tots sabem quan quelcom està bé o malament o quan 
actuem per rutina, sense ganes de superar-nos. Tots tenim ini-

ciatives que no portem a terme perquè fan por, o fan mandra o 
vergonya o creiem que no sortirien bé… però que valdria la pena 
intentar. 

Les coses més espectaculars –aquell gol o la medalla d’or olím-
pica, una declaració d’amor, una victòria o una tecnologia inno-
vadora– són fruit de l’audàcia, d’esforçar-se al màxim i anar més 
enllà del lloc al qual va la gent corrent. Vols anar-hi? I com pots 
entrenar-te per ser més audaç? Doncs, abans que res, buscant 
quelcom que t’entusiasmi i pel qual les hores no passin, que 
t’emocioni tant que no importi dedicar-hi temps i energia i intentar 
millorar fins a l’infinit i més enllà. Saps què podria ser? Una afició 
o fins i tot una idea… Quan la dominis, no et costarà passar de 
nivell, ni equivocar-te i repetir, i comprovaràs de què ets capaç.

El que té de bo ser audaç és que és contagiós. L’entusiasme, 
creure en quelcom o defensar el que és just té un color especial 
que tothom veu. A tots els agradaria ser així, per la qual cosa 
molts et seguiran… o potser seràs tu qui es contagiï i segueixi 
algú que ho ha aconseguit. I, finalment, no oblidis l’equilibri. Si 
poses massa sal, el menjar no té bon gust. Pensa en gran, pensa 
bé les coses, traça un pla i després, si ho tens clar (això és ser 
prudent), accelera i vés a totes. 

L’audàcia

TUTORIES AMB SENTIT
PER A TOTS ELS CICLES EDUCATIUS
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Cicle infantil

Cicle inicial

Cicle mitjà

Cicle superior

Reciclatge

Més

Vídeo

Amb la col·laboració de:
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INF18
Atreveix-te, tu pots

Objectiu: aconseguir que els nens perdin la por donant-li una personalitat al 
“senyor por”. Per a això el convertirem en algú real a qui deixarem de tenir por 
caricaturitzant-lo, ridiculitzant-lo, fent-lo petit, imaginant-se’l com quelcom de 
molt graciós, incapaç de fer por de veritat...

Idees clau: gosadia, imaginació, fantasia i arts plàstiques.

Recursos: una pissarra i guixos de colors o cartolines/folis i pintures, retola-
dors i la resta de material de dibuix. 

Desenvolupament: es pot treballar en grup o de manera individual. Si és en 
grup, el professor dibuixarà a la pissarra o en una cartolina el “senyor por” se-
guint les indicacions dels nens, que aniran dient com se l’imaginen. Una altra 
opció és que els alumnes vagin sortint d’un en un a dibuixar-li quelcom. La idea 
és inventar un personatge ridícul, graciós, de qui no tinguin por. De manera 
individual, cada nen dibuixarà el seu “senyor por”. Una vegada acabat el dibuix, 
s’esborrarà de la pissarra, es traurà la cartolina de classe o es farà una bola i 
es llençarà a la paperera com a signe de treure’l de la seva ment. 

A casa: quan els nens tinguin malsons, sentin por o sempre que es consideri 
necessari, els pares jugaran amb ells a posar cares lletges i fer carotes imitant 
la por per tal que el joc acabi en rialles i s’oblidi de perquè tenia por.  

Més: podeu veure la pel·lícula Monstres S. A., de Disney Pixar: veure enllaç.

INF19
El senyor por ja no viu aquí

Objectiu: des de l’educació física, atrevir-se a fer 
exercicis, o almenys fer el pas per intentar portar-los a 
terme, que els facin sentir-se poderosos i audaços. 

Idees clau: valor, esforç, autoestima, concentració, 
coordinació i psicomotricitat.

Recursos: matalasset, cordes, cèrcols, pilotes i altres 
elements similars. 

Desenvolupament: a classe de gimnàstica s’animarà 
els nens a fer tombarelles, a caminar a peu coix, a 
saltar de cèrcol en cèrcol, a mantenir l’equilibri cami-
nant sobre una corda recolzada a terra… En realitat, 
es tracta que els nens se sentin satisfets i valents en 
haver fet el pas per fer exercicis que fins ara els feien 
por o no els sortien i els resultaven frustrants o els 
produïen un cert temor o inseguretat.

A casa: es pot demanar als pares que aprofitin algun 
dia del cap de setmana per ensenyar al nen a anar 
amb bicicleta, amb patinet… Són activitats “de grans” 
que els faran sentir-se molt orgullosos de si mateixos. 
Si són massa petits o no són suficientment audaços 
per a això, se’ls pot portar als parcs multiaventura per 
a nens i deixar-los perdre la por en piscines de boles, 
tirolines, tobogans… Una altra opció és ensenyar-los 
a xiular, jocs de mans/palmells, petits trucs de màgia o 
fins i tot explicar amb soltesa un acudit…

Més: algunes idees d’activitats per treballar l’equilibri 
en educació física aplicant-ho a l’edat corresponent: 
veure enllaç.
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els teus valors Objectiu: algunes idees que semblen boges no ho 
són tant, mirades amb deteniment. Cal aprendre a no 
autocensurar-se, permetre’s dir el que se’ns ocorre i 
valorar-ne els pros i els contres després, per acabar 
descartant o millorant una idea aparentment boja.

Idees clau: treball en grup, imaginació, examen, auto-
crítica, participació, voluntat, valor per expressar el que 
es pensa i creativitat.

Recursos: pissarra i guixos.

Desenvolupament: es triarà un tema per treballar: ani-
mals de granja, personatges històrics, les sumes, un 
llibre... Els alumnes aniran dient en veu alta, per torns, 
les idees que se’ls ocorrin sobre el tema triat: què és, 
idees per estudiar sobre això de manera divertida… El 
professor les anirà apuntant a la pissarra tal com apa-
reguin i al final s’elaborarà una llista ordenada amb les 
idees vàlides, entre les quals hi haurà idees audaces, 
i una altra amb les descartades, valorant els pros i els 
contres de cada una. Per exemple, si estudiaran ani-
mals de granja, una idea audaç seria organitzar una 
festa de disfresses de granja o una sortida en grup a 
la granja escola per veure els animals en el seu entorn 
habitual o visitar la granja que fabrica la seva mantega 
favorita. La idea boja seria convertir la classe en una 
granja amb animals de veritat perquè algun alumne 
podria tenir-hi al·lèrgia, no seria higiènic, els animals 
s’espantarien pel fet de ser fora del seu entorn… 

A casa: fer pluja d’idees per organitzar els plans de cap 
de setmana, les vacances, la festa d’aniversari o els 
menús del berenar, per exemple.

Més: també es pot fer servir aquesta tècnica per so-
lucionar entre tots conflictes que s’hagin pogut donar 
a classe. Vídeo sobre com organitzar una bona pluja 
d’idees: veure enllaç. Una versió del que és brainstor-
ming, en anglès i per a nens, protagonitzat per Elmo i 
l’actriu americana Maya Rudolph: veure enllaç.

Objectiu: que els nens escoltin també 
la seva intuïció a l’hora de prendre una 
decisió. Que triïn ells mateixos i que 
perdin la por d’equivocar-se. 

Idees clau: valor, intuïció, autoestima i 
confiança en un mateix.

Recursos: no se’n necessiten. 

Desenvolupament: tots els alumnes, 
de la pluja d’idees (es pot aprofitar per 
treballar la tutoria anterior), en trau-
ran conclusions sobre què és la in-
tuïció: una mica del que un sap, amb 
una mica de les pors de cada un, una 
mica del que podria ser i un trosset 
d’esperança... Una vegada que ho tin-
guin clar, hauran de posar-la en pràc-
tica. Tots els dies, al final de la classe, 
es demanarà a diversos alumnes a 
l’atzar que expliquin anècdotes en les 
quals han escoltat la seva intuïció i han tingut èxit i en quines ocasions han fra-
cassat. No cal que siguin experiències complicades. El simple fet d’emportar-
se el paraigua perquè, en veure el cel amb núvols, intueixes que plourà valdria 
com a exemple. 

A casa: es poden buscar jocs de taula en què es treballi la intuïció per jugar-hi 
en família. També es pot descarregar en el mòbil o tauleta tàctil el joc Image 
Quiz. És per a totes les edats i és gratuït, i ajuda a treballar la intuïció visual. A 
més, està disponible en diversos idiomes: veure enllaç.

Més: una mica més sobre intuïció des del punt de vista científic:veure enllaç.

20
Què et diu la teva intuïció? Pluja d’idees: idees boges o 

audaces?

IN 21 IN
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22
El rei va despullat. 
Audaç per dir el que cal dir

Descobreix el teu element i 
la teva passió 

IN 23 IN

Objectiu: atrevir-se a dir cada 
un el que pensa i no deixar-se 
emportar pel que pensa o diu 
la majoria. 

Idees clau: trencar motlles, 
atrevir-se, ser sincer, valent, 
tolerant, ser fidel a un mateix, 
innovar i resistir-se a la pressió 
de grup.

Recursos: “guix màgic”, pis-
sarra, conte o vídeo El vestit 
nou de l’emperador, de Hans 
Christian Andersen, televisió 
o canó de projecció per repro-
duir-ho (vegeu apartat “Més”). 

Desenvolupament: el professor arribarà a classe i parlarà als alumnes del seu 
“guix màgic”. Només poden llegir el que hi ha escrit a la pissarra els que se 
saben la lliçó. S’anirà preguntant a cada nen si hi veu el que hi ha escrit, i haurà 
de respondre sí o no. Una vegada fet el sondeig, s’organitzarà una sessió de 
cine o una hora de lectura per donar a conèixer als nens el conte de Hans 
Christian Andersen. Després es durà a terme una espècie de debat per parlar 
sobre la història i el professor donarà a conèixer la veritat sobre el seu “guix 
màgic” que en realitat no escriu res. Es tracta que cada nen hagi estat capaç 
de treure la moralitat i analitzi si va expressar la seva opinió sobre el guix sense 
deixar-se emportar pel que opinava la resta del grup. Se’ls animarà a ser sem-
pre sincers amb ells mateixos, legals als seus pensaments, a ser valents per 
expressar la seva pròpia opinió, però sempre des del respecte cap als altres 
per no ferir els sentiments i sent tolerants.

A casa: els pares i els fills faran un pacte de sinceritat. Tant els adults com els 
nens expressaran la seva opinió sobre la forma d’actuar dels altres en diferents 
situacions de manera respectuosa i sense retrets. La persona que rep la crítica, 
incloent-hi els adults, haurà d’acceptar-la sense enfadar-se i prendre el comen-
tari com una crítica constructiva.

Més: enllaç amb la història d’El vestit nou de l’emperador: veure enllaç.

Objectiu: que cada nen descobreixi una activitat que 
li agradi realitzar, que desperti en ell autèntic interès i 
passió. D’aquesta manera, l’activitat que comença sent 
un treball acaba convertint-se en una afició apassio-
nant que li permetrà destacar en aquesta matèria.

Idees clau: passió, constància, diversió i preferències 
personals.

Recursos: els que cada nen necessiti per dur a terme 
la seva activitat preferida. 

Desenvolupament: a classe, es demanarà als nens 
que triïn una activitat educativa (col·leccionar cromos, 
llegir, ballar, les matemàtiques, els mots encreuats 
o sopes de lletres, aprendre coses sobre el seu ani-
mal favorit, aprendre a cuinar, fer galetes, estudiar un 
idioma nou…), per descomptat, que els agradi. Quan 
s’hagin decidit per una, la posaran en pràctica durant 
un mes o almenys tres sessions setmanals. Si acon-
segueixen apassionar-se per aquesta activitat, quan 
estiguin treballant podran estar hores i hores fent-la 
sense adonar-se’n i arribar a convertir-se en experts. 
Al final del mes (o del trimestre) es tornarà a tractar del 
tema i cada alumne exposarà novament quina activitat 
ha realitzat, què li ha semblat i els resultats obtinguts. 
S’acceptarà que algun hagi canviat la seva afició si ha 
comprovat que no el satisfeia. 

A casa: els pares els donaran un cop de mà en tot el 
que sigui necessari i que estigui al seu abast perquè 
puguin dur a terme la seva activitat.

Més: Singlot, el protagonista de Com entrenar el teu 
drac, és un exemple d’audàcia i de passió per quelcom. 
Vet aquí el tràiler de la pel·lícula: veure enllaç. I, en 
aquest altre enllaç, molts més clips sobre les aventures 
de Singlot i els dracs: veure enllaç.

M
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Objectiu: conèixer més a fons què és l’audàcia veient-ne el fruit en persones 
reals que van ser audaces, que van destacar entre la multitud i, a més, la 
passió i l’audàcia de les quals van servir per donar suport al progrés col·lectiu. 

Idees clau: trencar motlles, pensament lateral, destacar, valor social de 
l’individu, treball en equip, passió, superació i valor.

Recursos: enciclopèdies, llibres de text, pel·lícules, revistes, Internet… 

Desenvolupament: es trien personatges de la història, la cultura, l’art, explo-
radors i també invents i ciència. Es reparteixen i, ja sigui individualment o per 
grups, treballen per saber per què aquest personatge es pot considerar audaç. 
Es pot aprofitar i acudir a la biblioteca del col·legi i ensenyar-los a buscar infor-
mació sobre els personatges triats.

A casa: es donarà un cop de mà als nens en la recopilació de dades per al 
seu treball navegant per Internet, en llibres de casa, a la biblioteca del barri…

Més: es pot aprofitar i fomentar la lectura entre els petits agafant llibres de la 
biblioteca i apuntant-los a les activitats específiques per a nens que es realit-
zen en moltes biblioteques. Exemples: activitats en biblioteques municipals de 
Barcelona: veure enllaç o de Madrid:veure enllaç. 

25
Personatges audaços de la història

MIN

Objectiu: aconseguir que els nens se sentin capacitats 
per prendre part en la resolució de conflictes, ja siguin 
personals, comunicatius o socials fent ús de l’audàcia 
i sense por que els retreguin la seva aportació. Saber 
sobreposar-se a les pors personals per aconseguir me-
tes que abans semblaven inabastables. Ser valents per 
posar-se mà a l’obra i aconseguir tot el que es proposen.

Idees clau: posicionament, debat, argumentació, valor, 
conclusió i posada en comú.

Recursos: apartat “Pequeños dilemas” de la web 
¡Menudo dilema!, d’Aldees Infantils.

Desenvolupament: escollirem un dilema de l’apartat 
“Pequeños dilemas” per a nens de 3 a 12 anys. Hi ha 
diferents categories per treballar la part que es cregui 
més necessària per a cada grup: personals, comunica-
tius o socials. Tots tenen les seves pròpies pautes per 
treballar-los: es proposa el dilema i s’hi donen quatre 
respostes possibles. Els alumnes hauran de debatre 
què farien en cada cas sense consultar les respostes. 
Una vegada presa la decisió sobre com actuar, es mi-
ren les quatre opcions per veure si coincideixen amb el 
que s’ha pensat.

A casa: cada vegada que sorgeixi un problema/dilema 
que el nen pugui entendre, se li donarà la possibilitat 
d’aportar idees i col·laborar en la seva resolució. En 
la sobretaula del cap de setmana, es poden plantejar 
temes accessibles per a la seva edat (coses del col·le, 
de la relació amb els seus amics…) i xerrar en família 
sobre això.

Més: hemeroteca de dilemes: veure enllaç.

Tutoria sobre dilemes 
de l’audàcia

24
M
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els teus valors Objectiu: no sols s’és valent si un s’atreveix a pujar a 
una muntanya russa o a l’Everest. També es necessita 
valor per dir en cada moment el que cal dir, encara que 
els altres no hi estiguin d’acord. Com resa la dita, una 
cosa no exclou l’altra.

Idees clau: agafar el bou per les banyes, tenir coratge, 
valor i sinceritat.

Recursos: paper i boli per prendre notes de les con-
clusions. 

Desenvolupament: recuperar anècdotes de familiars, 
d’amics, d’altres professors…, de moments en què 
calia tenir valor, encara que semblin moments quoti-
dians: per demanar un augment de sou o de la paga, 
per anar-se’n d’un treball o d’un grup d’amics que no et 
convé, per fer una queixa a un company o a un veí, per 
respondre a algú que molestava o feria... Recuperar 
frases “estrella” que poden servir-nos. 

A casa: quan un membre de la família considera que 
ha fet quelcom malament, no dubtarà audaçment a 
demanar perdó a la resta de la família i explicarà per 
què ha actuat així. Si no ho fa, un altre membre de la 
família hi posarà valor per dir-li-ho sense ferir els seus 
sentiments.

Més: saber què dir en cada moment des del punt de 
vista protocol·lari: veure enllaç.

Objectiu: que els nens du-
guin a terme les seves prò-
pies idees solidàries. Els 
farà sentir-se bé amb si ma-
teixos i reforçarà els valors 
d’entrega, de solidaritat i de 
valentia.

Idees clau: assertivitat, de-
fensa del que és just, defen-
sar altres persones, since-
ritat i diplomàcia, treball en 
equip, empatia i solidaritat.

Recursos: dependran de la 
iniciativa que es dugui a terme. 

D e s e n v o l u p a m e n t : e l s 
alumnes proposaran dife-
rents iniciatives o idees audaces per dur a terme: reciclar totes les escombra-
ries del col·le, visitar els avis d’una residència i jugar amb ells a les cartes, al 
parxís o representar per a ells una obra de teatre, defensar un company amb 
què sempre es fiquen els trapelles del col·le, donar un cop de mà en una gos-
sera per aconseguir famílies d’adopció entre les famílies del col·le... Es triarà 
la millor proposta i tota la classe hi treballarà per posar-la en pràctica i fer-la 
realitat.

A casa: es pot col·laborar activament amb els fills en alguna ONG, en menja-
dors socials, etc.

Més: inventar una activitat que es podria fer en el col·legi o en el barri per do-
nar a conèixer el treball d’Aldees Infantils SOS amb nens i adolescents. Així 
podeu ajudar-nos! 

26
Premi a la millor iniciativa de la classe, a 
la idea més audaç (però realitzable)

Cal tenir valor… 
per a què?

27M S
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Objectiu: avaluar si, després de diverses sessions 
de treball a classe i a casa, els alumnes han entès el 
concepte d’audàcia.

Idees clau: test, avaluació, estudi i conclusió.

Recursos: còpies del test d’avaluació per a cada 
alumne i bolígrafs. 

Desenvolupament: s’entregarà a cada alumne un 
test curt sobre l’audàcia perquè respongui a les pre-
guntes que s’hi plantegen. Hi haurà preguntes obertes 
i altres tipus test amb opcions. Una vegada respost el 
test, el professor el recollirà i traurà conclusions sobre 
cada alumne per poder treballar amb ell. Se’ls pot co-
municar als pares el resultat en les tutories. 

A casa: la família animarà el nen a ser audaç i es 
prendrà seriosament el seu treball acudint a les tuto-
ries i ajudant-lo amb les activitats que es proposen a 
classe per fer a casa. Els adults també podran fer el 
test i puntuar-se davant dels nens.

Més: per conèixer el grau d’audàcia de la classe en 
conjunt, es pot fer un test col·lectiu amb votacions a 
mà alçada o sumar tots els resultats i calcular-ne les 
mitjanes.

Tutoria d’avaluació

29

Objectiu: els alumnes hauran d’aprendre a diferenciar audàcia de valentia. 
S’ha de ser valent per dur a terme determinats propòsits, però mai posar-se en 
perill, ja que la vida és el que més valor té. Un ha de ser valent quan pot ser-ho 
i perdre la por de fer determinades coses, però sempre amb prudència. 

Idees clau: adrenalina, valor, valentia, audàcia, intuïció, presa de decisions, 
por, prudència, perill i temeritat.

Recursos: no se’n necessiten.

Desenvolupament: a classe, es proposarà un debat sobre el valor per practi-
car esports d’aventura i es trauran conclusions sobre quan un ha de ser valent i 
els diferents graus de valor. Tothom pot practicar esports de risc? És necessari 
estar-hi preparat? S’és audaç quan es practica un esport d’aventura havent-se 
preparat físicament i mentalment per a això. Si no s’és valent i fins i tot teme-
rari, però no audaç. Es pot aprofitar la classe d’anglès per practicar l’expressió 
oral i, de passada, aprendre vocabulari sobre esports d’aventura.

A casa: es proposarà als pares que portin els fills al parc d’atraccions. Una 
vegada allà, se’ls deixarà triar a quines atraccions volen pujar i observarem si 
són més o menys valents. 

Més: si el col·legi té classes de natació, es pot ensenyar la diferència entre 
audàcia i valor invitant els nens a tirar-se des d’un trampolí. El primer dia de 
treball es demanen voluntaris; però, si no estan preparats, no se’ls deixarà 
tirar-s’hi. Se’ls explicarà que són valents, però que pot portar-los conseqüèn-
cies si no ho fan bé. Des de llavors, treballaran durant unes quantes classes 
per poder fer-ho i el professor decidirà qui hi està preparat i quan ha de fer-ho. 

28
Esports d’aventura. Audàcia i valentia 
són el mateix?

MS

Descarregar test
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Objectiu: donar a conèixer als alumnes la llista de drets del nen. Treballar amb 
ells el dret a la llibertat d’expressió i a la participació. Donar-los la paraula i que 
sàpiguen aprofitar l’oportunitat per expressar el que pensen, sense deixar-se 
emportar pel que opina el grup quan no coincideixin amb ells.

Idees clau: drets del nen, llibertat d’expressió i dret a participar.

Recursos: folis i llapis vermells i verds. 

Desenvolupament: els alumnes pintaran de vermell la cara d’un foli, i de verd, 
l’altra amb dibuixos o un simple SÍ (verd) i NO (vermell) que serviran per a indi-
car si estan d’acord o no amb quelcom. El professor llançarà una pregunta i, al 
compte de tres, els alumnes hauran d’alçar el foli per la part verda o vermella 
segons opinin. L’exercici podrà realitzar-se novament amb votacions anòni-
mes, per veure si coincideixen els resultats, per la llibertat que dóna l’anonimat. 

A casa: els nens, a més de prendre decisions en les coses que els concer-
neixen, tenen el dret a negar-se a fer quelcom. Lògicament amb unes regles, 
però sense obligar, per exemple, a assistir a una extraescolar que no volen 
o apuntar-los a ballet si prefereixen jazz o a jugar al tennis si els agraden els 
escacs. Hauran de poder expressar els seus gustos sense criticar les seves 
eleccions.

Més: per fer-los més amè el procés d’aprenentatge dels drets dels nens, es pot 
fer un mural entre tots en què es resumeixin i penjar-lo a classe. O es pot dividir 
l’aula en 10 grups i que cada un faci un mural de cada dret. Vídeo dels drets del 
nen explicats per nens: veure enllaç.

30
Dret a participar activament: 
aixecant la mà i en secret

MS

T’has preguntat alguna vegada qui va ser el primer a 
reciclar? Et sembla una forma de comportar-se moder-
na i a la moda? Perquè fixa’t que els sers humans hem 
intentat reciclar des que vivíem en coves. Sempre hem 
estat conscients de com són de limitats els recursos 
i de quant costa d’aconseguir-los, així que res no es 
llençava, tot s’aprofitava i es reciclava. Sabies que el 
primer envàs va ser una petxina de mar, amb aquesta 
forma de bol? I després els cocos i els fulls de palma i 
altres formes naturals, que no eren gens fàcils de tro-
bar. Així que tot havia de reciclar-se. 

Però no cal anar tan lluny en el temps per descobrir 
que, fa un parell de segles, el ser humà es va oblidar, 
en inventar les fàbriques i produir amb presses, de 
tot això del reciclatge, i que va aprendre a consumir 
tot el que fabricava sense preocupar-se pels residus 
que es generaven. Fins que es va veure que aquesta 
situació era insostenible per al planeta. Per això en 
les últimes dècades vivim una autèntica revolució. Els 
més audaços van recuperar les idees d’abans i les van 
portar a una nova llum: el reciclatge dels envasos. El 
que és vertaderament innovador i audaç és considerar 
els residus com a autèntics recursos, com a matèria 
primera útil i no com a escombraries sense utilitat. Al 
principi va ser necessari convèncer tothom que això 
era important i de com fer-ho. Tu formes part d’aquesta 
revolució?

Tutories de reciclatge

L’audàcia

R
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els teus valors Objectiu: alliberar la imaginació i participar. Valo-
rar avantatges i inconvenients d’una idea. Utilitzar 
l’expressió plàstica com a forma de visualitzar les idees.

Idees clau: tot pot ser imaginat. El futur serà dels que 
siguin audaços i hi vegin coses noves, per fer la vida 
més senzilla, còmoda, i respectuosa amb l’equilibri en-
tre produir, consumir i reciclar.  

Recursos: pissarra i guixos o retoladors. Exemples 
d’envasos reals i fotos de contenidors i de papereres. 

Desenvolupament: plantejarem una pluja d’idees amb 
unes normes bàsiques, com que tots poden i han de dir 
el que pensen, sense limitar-se pensant que quelcom 
està bé o malament o és impossible. Tots respectaran 
el que diguin els altres i el torn de paraula. Designa-
rem un moderador per ordenar les intervencions. Per 
començar, preguntarem si se’ls ocorre quins són els 
principals problemes que fan que algunes persones 
no reciclin o ho facin malament. També sobre les di-
ficultats per recollir els contenidors, portar els residus 
d’envasos a les plantes de selecció i després convertir-
los en nous materials. Començaran a pensar en solu-
cions, encara que semblin boges o impossibles (que 
els envasos es pleguin sols, que es perfumin, que va-
gin volant fins als camions, que se separin sols…). En 
l’última fase, triarem les millors, les que tenen més pos-
sibilitats de convertir-se en realitat. Finalment, reformu-
laran una o dues propostes amb valor i les escriuran 
tots en els seus quaderns.

A casa: revisaran tot el circuit de separació i de reci-
clatge: qui ho fa, on es diposita, com es diposita, per 
pensar com podria ser més fàcil, més pràctic, més bo-
nic... i finalment proposar un canvi per millorar a casa. 

Més: heus aquí una infografia que fa més senzill com-
prendre aquest complex sistema: veure enllaç.

Batedora d’idees audaces per 
millorar el reciclatge

32 R

Objectiu: obrir la imaginació, ser lliure 
expressant-se, evitar l’autocensura, 
projectar les idees cap al futur i com-
prendre la importància de l’envàs en 
la nostra vida quotidiana. 

Idees clau: què ens oferirà el futur 
en matèria d’envasos? Seran tots 
sostenibles? Quins materials i for-
mes tindran? Quins poden millorar i 
quina tecnologia es necessitaria per 
fer-ho possible? I si no existissin les 
limitacions… què podríem tenir? In-
novació, funcionalitat i reciclatge.

Recursos: eines de dibuix o progra-
ma de dibuix digital per a ordinador. 

Desenvolupament: els nens pensaran en com podrien ser els envasos del 
futur, de forma positiva: tan útils, bonics i ecològics com sigui possible. Per 
fer-ho, intentaran no limitar la seva imaginació i alliberar totes les idees que 
se’ls ocorrin. Per plasmar-ho, podran fer servir diferents tècniques, materials, 
experimentar amb formes, colors i grandàries. 

A casa: prenent alguns dels envasos reals del present, imaginarem com po-
drien ser, jugant amb la seva forma, canviant-la, obrint-los, aixafant-los, tor-
nant-los aerodinàmics...

Més: no sols es tracta de dissenyar un envàs individual, sinó de veure com 
s’agrupen per poder moure’ls, apilar-los en els supermercats i vendre’ls fàcil-
ment, sense ocupar espai, sense que es trenquin, etcètera. Web d’envasos 
audaços i innovadors: veure enllaç. Treballar la història del bric, de la llauna, 
del paper…, que van ser un gran invent i van canviar la història. 

31
L’envàs del futur. 
Sigues audaç amb el teu dibuix
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Objectiu: apreciar el valor de la contribució individual i de la col·laboració. 

Idees clau: reconèixer, agrair, premiar el reciclatge. L’audàcia i les bones con-
ductes mereixen un reconeixement, simbòlic o real. Sempre ha d’haver-hi pio-
ners, persones que fan per primera vegada quelcom, tot i que encara no sigui 
popular o no estigui estès. Envàs a envàs, col·laborant, aconseguim molt.

Recursos: envasos nets per ser utilitzats com a nous materials: cartró, metall, 
divertits papers i elements que es converteixen en quelcom de genial (anelles, 
plàstics, tapes, taps…). Tisores, adhesiu, cordill…, tot el que serveixi per aco-
blar peces en un exercici de manualitats.

Desenvolupament: els nens prepararan una sorpresa per a aquells que han 
estat audaços i han utilitzat els recursos disponibles per reciclar, al col·legi o 
al carrer. Per exemple, fabricaran medalles amb envasos platejats i cintes o 
trofeus amb petits pots de plàstic, rotllos de paper higiènic, etcètera. Un cop 
preparats, es col·locaran prop dels contenidors pròxims al col·legi i esperaran 
que algú recicli per sortir del seu amagatall i aplaudir-lo i donar-li un premi o 
trofeu. També pot traslladar-se l’activitat al pati del col·legi i premiar aquells 
que s’acostin als contenidors per a la recollida selectiva d’envasos del berenar. 

A casa: a casa també podem felicitar-nos per fer les coses bé… o per fer-les 
millor. Podem idear un senyal o un senyal secret per reconèixer un comporta-
ment positiu, especialment quan es tracti d’ajudar el medi ambient.

Més: vídeos de càmeres ocultes aplaudint els ciutadans de distintes ciutats 
com a part d’una campanya de sensibilització per a la separació dels envasos 
de cartró i el paper a Sevilla: veure enllaç. Podrem comentar què ens semblen 
les reaccions dels protagonistes i com se sentirien ells en el seu lloc. Descarre-
ga aquí el dibuix dels trofeus.

33
Aplaudiments i premis per als que reciclen
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Ja tenim ara grans dosis de prudència i una espurna d’audàcia. 
Per a què ens serviran? Doncs per a quelcom de necessari 
i quotidià: prendre les millors decisions possibles. Des que 
ens despertem al matí i des que som nens estem prenent de-
cisions, des de les més trivials (la jaqueta blava o la vermella) 
fins a les més vitals (estudio perruqueria o em faig bomber, em 
barallo o me’n vaig). I, sovint, triar l’una cosa o l’altra farà que 
el teu camí sigui més fàcil o difícil, així que cal estar preparat, 
aprendre a triar amb consciència i seguretat.

Ningú no ha dit que decidir sigui senzill. I ara! Molts es bloquegen 
com estàtues quan s’enfronten a una decisió per resoldre un pro-
blema. Però aquest quedar-se quiet, que és com intentar guanyar 
temps, no evitarà haver de triar al final. Així que veurem com pots 
utilitzar el teu cervell i el teu cor combinats perquè et costi cada 
vegada menys i et surti cada vegada millor. 

Què passa quan prenem una decisió i ens surt malament? Ens 
sentim fatal, ens frustrem. I quan surt bé? Ens superem, sumem 
punts d’experiència. Perquè cal buscar la manera de sumar al 
màxim i, si ens equivoquem, recuperar-nos com més aviat millor 
de la davallada. Per començar, no prendre decisions a la babalà, 
per impuls, sense meditar-les. Una cosa és escoltar la teva intuï-
ció, aquesta veueta que reuneix informació i sensacions i et dóna 
una resposta prou pròxima al que vols fer, i una altra és tirar-se 
al precipici sense pensar. Segon, reunir informació, saber de què 
va això que has de triar i escoltar el consell d’altres que ja es 
van equivocar abans que tu. Tercer, pensar en les alternatives i 
què passaria si fessis una cosa o una altra, és a dir, valorar les 
conseqüències. I quart, posar-hi valor i triar la millor, que pot ser 
la menys dolenta o la que creus que és més justa o pot donar un 
resultat més positiu per a tu i per a tots, si pot ser. Perquè les deci-

sions es poden prendre de forma absolutament egoista (pensant 
en el que tu pots treure d’això), de forma totalment altruista (pen-
sant només en els altres) o en un equilibri que acontenti tothom. 
Així hauràs barrejat la prudència de reflexionar i considerar totes 
les possibilitats amb un pèl de risc acceptable per donar el millor 
de tu i sortir-hi guanyant.

Ara ve el més difícil: portar-ho a la pràctica. Des de les coses més 
senzilles, com cuidar de la teva salut, triar el millor camí per anar 
al col·le o mantenir-te en forma, fins a resoldre els conflictes amb 
els teus amics o la teva família o saber què et convé més a cada 
pas que fas. O sigui, gastar o estalviar, estudiar o jugar, enfadar-te 
o concedir una treva, cridar o callar, esperar o posar-te a caminar. 

La prudència quasi sempre et dirà que no deixis d’estalviar o 
d’estudiar, que concedeixis i callis, perquè és com invertir en tu 
a mitjà i llarg termini, i l’audàcia et dirà que no oblidis divertir-te 
i passar-t’ho bé i defensar-te si toca. Semblen aquestes veuetes 
dels dibuixos animats que diuen al personatge que actuï d’una 
manera o d’una altra. En tot cas, no t’aclaparis i sigues optimista, 
que tots els problemes tenen solució, més o menys fàcil. Posar-
te trist o a la defensiva farà que et costi més veure-ho. Al mal 
temps, bona cara, que el sol sempre surt. Si estàs disposat a 
invertir temps i esforç i a acceptar diferents punts de vista, les 
coses sortiran tard o d’hora. Tu sí pots, recorda-ho. No t’amarguis 
sent sempre superprudent ni rebis galtades per arriscat. Al final, 
al mig hi és la justa mesura. Creus que la trobaràs? Segur que sí!

L’art de prendre 
bones decisions
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INF34
Les meves coses favorites

Objectiu: amb aquesta activitat, els alumnes descobriran que, com en el joc, 
en la vida real són ells els que han d’anar marcant el seu propi camí, sense 
que els altres triïn en el seu lloc. I, depenent dels seus gustos i de les decisions 
que prenguin, arribaran a distintes destinacions, totes bones, però diferents.

Idees clau: visió de conjunt, coordinació visuomotora, orientació, capacitat per 
seguir les instruccions, presa de decisions, personalitat i influència del grup.

Recursos: una còpia en paper del laberint que s’adjunta per a cada alumne. 

Desenvolupament: s’entregarà a cada alumne un dibuix del laberint i se li 
demanarà que, sense copiar dels seus companys, marqui amb el llapis el camí 
que porta fins al final. En realitat, triïn el camí que triïn, arribaran a una meta. 
Llavors se’ls explicarà que totes les metes són bones, però que, depenent de 
les decisions que han anat prenent pel camí deixant-se influenciar pels seus 
gustos, hauran arribat a un punt o a un altre.

A casa: el divendres a la tarda, els pares buscaran una estoneta per seure 
amb el seu fill per decidir junts el menú del cap de setmana. Acordaran quins 
aliments es menjaran durant els dos dies, però deixaran al nen organitzar els 
menús al seu gust. 

Més: un munt de laberints per imprimir i treballar la coordinació ull-mà i la presa 
de decisions:veure enllaç.

INF35
Triant camins de colors... 
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els teus valors Objectiu: fomentar la presa de decisions entre els nens 
començant per quelcom de bàsic com és expressar els 
seus gustos. Descobrir les seves coses favorites.

Idees clau: gust, decisió, anàlisi d’un mateix, posicio-
nament, triar vs. descartar, forjar-se una personalitat.

Recursos: cançó “My favorite things” dels musicals 
Somriures i llàgrimes, paper i llapis de colors o retola-
dors per pintar.

Desenvolupament: el professor posarà el vídeo o la 
cançó “My favorite things” com a introducció a l’activitat. 
Després, demanarà als nens que dibuixin en un full en 
blanc les seves coses favorites, com fa Julie Andrews 
en la cançó. Per delimitar-los i que els sigui més fàcil 
triar, se’ls pot donar una llista de categories a omplir: 
menjar, fruita, instrument musical, dibuix animat, ani-
mal, joguina, cançó...

A casa: sempre que s’hagi de premiar el nen per quel-
com, se li donarà l’oportunitat de triar el seu premi entre 
diverses opcions: jugar amb la seva joguina preferida, 
anar al seu parc preferit, que la mama faci el seu men-
jar preferit, anar a visitar el familiar amb el qual s’ho 
passa més bé… reconeixements simbòlics de la seva 
bona acció.

Més: heus aquí la seqüència de la pel·lícula en què 
Julie Andrews canta “My favorite things”: veure enllaç. 
I en aquest vídeo coneixereu les cançons favorites 
d’alguns amics d’Elmo: veure enllaç.
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Objectiu: familiaritzar-se amb l’ús del diccionari men-
tre van buscant el significat de les paraules que s’han 
anat treballant al llarg del programa. Amb aquest treball 
aconseguirem, a més, que els alumnes fixin els con-
ceptes apresos. 

Idees clau: concentració, agilitat mental, memòria, pa-
ciència i llenguatge.

Recursos: diccionaris. 

Desenvolupament: definir les paraules que hem après, 
com ara audàcia, prudència, risc, calma, reflexió o de-
cisió. Aquesta activitat és factible en diferents idiomes, 
perquè, a més d’aprendre nou vocabulari, es deixaran 
anar en la recerca en el diccionari d’anglès, de francès...

A casa: si no dóna temps a buscar totes les paraules 
a classe i no es volen utilitzar més sessions, se’ls pot 
demanar als nens que portin les paraules restants ha-
vent-les buscat a casa. Per a això, els pares ajudaran 
el fill a buscar aquestes paraules en el diccionari, en 
l’enciclopèdia, en paper o online, etc.

Més: un parell de diccionaris online que es poden usar: 
RAE: veure enllaç i Wordreference: veure enllaç. 

Objectiu: els alumnes decidiran, depenent de la personalitat de cada un, com 
són de prudents o d’audaços que són i, a partir del que hagin après en les dues 
unitats anteriors, quines coses consideren arriscades o prudents. 

Idees clau: audàcia, prudència, trets de personalitat, presa de decisions, par-
ticipació, posada en comú, votació i influència col·lectiva.

Recursos: no se’n necessiten. 

Desenvolupament: es durà a terme un exercici de votacions a classe per 
decidir junts si determinades coses són arriscades o prudents. Les pregun-
tes poden versar sobre qualsevol tema que els sigui familiar als nens: donar 
menjar als animals en el zoo, tocar un gos pel carrer, muntar en una muntanya 
russa de grans, demanar a un adult que t’aconsegueixi quelcom que no pots 
agafar, pujar a una escala per agafar alguna cosa a la qual no arribes, demanar 
a un adult que t’ajudi a pujar a una escala per agafar alguna cosa a la qual no 
arribes… Les votacions es faran a mà alçada.

A casa: quan els pares prenguin una decisió sobre qualsevol assumpte que 
pugui ser entès pel nen, se li preguntarà si creu que la decisió que s’ha pres és 
encertada i si la considera arriscada o prudent.

Més: en aquest enllaç trobareu el curt de Disney d’Els Tres Porquets i el Llop. 
Qui és prudent i qui s’arrisca aquí?: veure enllaç. I aquí, el conte de Les Set 
Cabretes i el Llop: veure enllaç. Descarrega aquí aquest dibuix que gradua el 
vostre risc o prudència.

36
El termòmetre del risc i de la prudència Diccionari. De què parlem…
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38
Joc de dards per triar 
apuntant bé

La recepta més equilibrada

IN 39 IN

Objectiu: practicar la presa de 
decisions i apuntar per acon-
seguir l’objectiu. De passada 
s’exercita la coordinació mà-ull.

Idees clau: coordinació, vista, 
pols, força, concentració, des-
tresa, punteria, selecció.

Recursos: dianes i boles de 
veta adherent, dianes de plàs-
tic i fletxes amb ventosa i dia-
nes amb dards amb punta de 
plàstic no punxants.

Desenvolupament: es dispo-
saran unes quantes dianes per 
fer l’exercici més dinàmic i es 
distribuiran els alumnes en grups, un per diana. Cada alumne decidirà quin 
punt de la diana vol tocar (no ha de ser pas el centre) i haurà d’apuntar per 
tocar-lo. Si no ho aconsegueix, passa el torn. Si ho aconsegueix, llançarà una 
altra vegada triant un altre punt a encertar. Al final de la classe es farà recomp-
te dels encerts de cada grup per veure qui afina millor. Es pot fer a classe 
d’educació física, però és apte per a altres assignatures si s’identifiquen els 
números o les parts de la diana amb respostes a preguntes formulades pel 
professor de l’assignatura. Per exemple, per a Coneixement del Medi: quin 
tipus d’animal és el lleó, herbívor, carnívor o omnívor?

A casa: els pares i els fills es jugaran a encistellar qui farà determinades tas-
ques de la llar, sempre aptes per als nens (parar i desparar taula, netejar la 
pols...). Cada cap de setmana es convocarà la família en el saló i amb boles 
de paper s’intentarà encistellar en una paperera. Es triarà tasca segons l’ordre 
d’encistellaments. El que encistella primer, tria primer.

Més: alguns jocs de punteria que tenim disponibles són els dels Angry Birds, 
ja siguin físics o online: veure enllaç, o bé els clàssics: bitlles, petanca, joc de 
la granota i altres amb llaunes o anelles. També es poden practicar esports en 
què la punteria, entre altres habilitats, és clau. Alguns exemples: futbol, bàs-
quet, tennis, golf, hoquei…

Objectiu: fixar conceptes sobre els punts que s’han de 
tenir en compte a l’hora de prendre decisions. 

Idees clau: originalitat, fantasia, abstracció, cuina, uni-
tats de mesura, matemàtiques, posada en comú, tre-
ball en equip, comunicació. 

Recursos: paper i bolígraf. 

Desenvolupament: el professor dividirà la classe en 
diversos grups compensats d’alumnes. El nombre de 
nens de cada grup dependrà de les necessitats de 
cada classe. Es demanarà a cada grup que inventi una 
recepta per prendre la decisió ideal. Quan l’acabin, 
cada grup triarà un portaveu perquè l’expliqui en veu 
alta a la resta de companys. Al final, es votarà quina 
ha estat la recepta més equilibrada de la decisió ideal.

A casa: per familiaritzar els nens amb la cuina, els pa-
res demanaran ajuda als seus fills a l’hora de preparar 
el menjar i els encomanaran tasques fàcils com batre 
ous, pastar i tallar galetes amb un tallapastes… Procu-
rar fer un plat seguint la recepta en un llibre, app, etc. 
Aquesta col·laboració casolana es pot demanar prè-
viament a realitzar l’activitat a classe, perquè els nens 
hagin après la dinàmica que segueixen les receptes i 
puguin inventar la seva pròpia.

Més: alguns enllaços de pàgines web amb receptes 
per a nens: veure enllaç. També pot ser interessant 
seguir alguns programes de cuina per a nens, com a 
Cocina con Clan, veure enllaç, i Un, dos, ¡Chef!, veure 
enllaç.

M
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Objectiu: que cada alumne sigui conscient de totes les decisions que ha pres 
al llarg del dia. 

Idees clau: organització, disciplina, autoavaluació, constància i treball individual.

Recursos: agenda o quadern i material d’escriptura i de dibuix. 

Desenvolupament: cada alumne, de forma individual, anotarà en una agenda 
o quadern totes les decisions que pren al llarg del dia. No han de ser pas deci-
sions transcendentals; poden ser decisions fàcils: triar la roba al matí, esmor-
zar galetes o cereals, què emportar-se per menjar a l’hora del pati, triar el tema 
d’una redacció… Pot adornar els fulls amb dibuixos o adhesius per sentir-se 
més motivat per anotar aquesta informació. El professor ho revisarà cada ve-
gada que ho cregui oportú.

A casa: col·laborar amb el nen deixant-lo decidir sempre que sigui possible 
perquè pugui omplir el seu diari també durant el cap de setmana i així treballar, 
de passada, la constància i la disciplina.

Més: els blogs van néixer com a diaris o bitàcoles online. Es pot animar el nen 
a escriure el seu propi blog sobre el tema que més li agradi, sempre sota la 
supervisió d’un adult que revisi cada text o imatge que el nen vulgui pujar-hi. 
Algunes plataformes per crear blogs de forma gratuïta: Wordpress (veure en-
llaç) i Blogger (veure enllaç). 

41
El meu diari de decisions

MIN

Objectiu: que els nens perdin la por d’equivocar-se. 
Com va dir el poeta Alexander Pope, “rectificar és de 
savis”; però, per poder rectificar, primer s’ha d’errar. 
Segons el filòsof Kant, “allò que s’aprèn més sòlida-
ment i que es recorda millor és allò que un aprèn per si 
mateix”; després dels errors s’aprèn. Així que equivo-
car-se tampoc no és tan dolent de tant en tant. Servirà 
també per ensenyar-los a mantenir el seu orgull a ratlla 
i, per què no, a repassar ortografia.

Idees clau: orgull, prudència, audàcia, humilitat, au-
toestima, caure i aixecar-se, gramàtica i llengua.

Recursos: còpies per a cada alumne de les activitats 
sobre ortografia, puntuació i accentuació que es poden 
descarregar en aquest enllaç i bolígrafs o ordinadors 
amb connexió a Internet.

Desenvolupament: s’entrega a cada alumne una cò-
pia de l’activitat que el professor hagi decidit realitzar i 
es posarà un temps per acabar-la. Es recull l’exercici, i 
mentre se’n fa un altre, el professor corregirà les faltes 
comeses per cada alumne però no en donarà la solu-
ció. Se’ls donarà una segona oportunitat per corregir 
errors. Si l’exercici es fa a l’aula d’informàtica i els nens 
tenen accés als exercicis online, serà la mateixa apli-
cació la que els vagi marcant els errors i els digui que 
ho tornin a intentar.
 
A casa: treballar online les activitats d’ortografia que 
no s’han fet a classe. Organitzar campionats casolans 
de parelles de cartes per veure a qui li va millor. A me-
sura que s’avanci, es poden complicar les instruccions. 
Per exemple, en la primera ronda només cal fixar-se en 
el número de la carta. En la segona cal casar, a més 
del número, copes amb ors i bastos amb espases. En 
la tercera, trobar les quatre cartes de cada, etc. Segur 
que s’equivoquen més d’una vegada…

Més: aquí, una versió online d’aquest joc en la web de 
Discovery Kids Latino: veure enllaç.

Dret a equivocar-se 
i a canviar d’opinió
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Objectiu: aprendre a prendre decisions amb les dosis 
adequades de prudència i d’audàcia. Aconseguir que 
els nens se sentin capacitats per prendre part en la re-
solució de conflictes, ja siguin personals, comunicatius 
o socials. 

Idees clau: posicionament, debat, argumentació, 
conclusió, posada en comú, anàlisi de pros i contres 
i equilibri.

Recursos: apartat “Pequeños dilemas” de la web 
¡Menudo dilema!, d’Aldees Infantils.

Desenvolupament: escollirem un dilema de l’apartat 
“Pequeños dilemas” per a nens de 3 a 12 anys. Hi ha 
diferents categories per treballar la part que es cregui 
més necessària per a cada grup: personals, comunica-
tius o socials. Tots tenen les seves pròpies pautes per 
treballar-les: s’hi proposa el dilema i s’hi donen quatre 
respostes possibles. Els alumnes hauran de debatre 
sobre què farien en cada cas sense consultar les res-
postes. Una vegada presa la decisió sobre com actuar, 
es miren les 4 opcions per veure si coincideixen amb el 
que s’ha pensat.

A casa: cada vegada que sorgeixi un problema/dilema 
que el nen pugui entendre, se li donarà la possibilitat 
d’aportar idees i col·laborar en la seva resolució. En la 
sobretaula del cap de setmana, es plantejaran temes 
accessibles per a la seva edat (coses del col·le, de la 
relació amb els seus amics…) i es xerrarà en família 
sobre això.

Més: hemeroteca de dilemes: veure enllaç.

Tutoria de dilemes sobre 
prendre decisions
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Objectiu: aquesta activitat permetrà als alumnes adonar-se de la quantitat de 
decisions que es prenen al llarg del dia i, a més, conèixer els nivells d’audàcia 
o de prudència col·lectives. 

Idees clau: treballs manuals, plàstica, creativitat, imaginació, prudència, audà-
cia, comptabilitat, motivació, sentiment col·lectiu.

Recursos: patates, esponges, gomes d’esborrar noves, punxó o gúbia, pintu-
res al tremp, cartolines, retoladors, pintures, cinta adhesiva, cúter. 

Desenvolupament: crear segells de cares amb esponja, patates o gomes, un 
per a la prudència i un altre per a l’audàcia. En un mural penjat a classe a la 
vista de tots en què s’han escrit els dies de la setmana del dilluns al divendres, 
s’anirà posant un segell per cada decisió presa amb audàcia o amb prudència, 
segons que sigui procedent, en el dia que correspongui. Al final de cada setma-
na es revisaran tots els segells per veure quins resultats ha obtingut la classe. 

A casa: podem penjar en el frigorífic de casa, amb imants, una llista per anar-
hi anotant amb palets quantes decisions audaces o prudents anem prenent en 
família.

Més: us deixem aquest tutorial de YouTube per fabricar els vostres propis 
segells amb diversos materials i processos: veure enllaç. Descarrega aquí 
aquest dibuix per utilitzar com a plantilla.
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L’ONG de la classe. 
Decidim què val la pena ser defensat

MS

Objectiu: posar-se d’acord per dur a terme un projecte de grup, seleccionar el 
millor i dur-lo a terme. Es treballarà la presa de decisions en equip. A més, si 
s’apassionen pel seu projecte, estaran sent audaços. 

Idees clau: ONG, defensa d’una causa, protecció, treball en equip, projecte en 
comú, sentiment col·lectiu i implicació.

Recursos: elements necessaris per realitzar el projecte que decideixi la classe. 

Desenvolupament: una causa, uns objectius, unes accions…, quelcom pel 
qual val la pena ser audaç. Un alumne s’encarregarà d’escriure a la pissarra 
les causes que es proposen i es farà una votació a mà alçada per triar la que 
es durà a terme. Evidentment, la més votada. Des del moment en què es pren 
la decisió de quina causa defensar, el grup posarà mà a l’obra per posar-se 
d’acord en les pautes que s’han de seguir, els objectius que es volen aconse-
guir, etc., per fer el seu projecte realitat. 

A casa: sempre que sigui possible, els pares col·laboraran amb la causa del 
nen. També pot ser bona idea que cada família creï la seva pròpia causa i tre-
balli unida per fer-la realitat. Pot ser, simplement, fer un bon reciclatge de les 
deixalles de casa.

Més: projecte solidari que han fet els alumnes del col·legi Highlands de Barce-
lona: veure enllaç i els programes d’Aldees Infantils SOS que segur que us 
inspiren per als vostres propis projectes solidaris.

Objectiu: analitzar les decisions que ha pres el grup 
d’alumnes al llarg de cada setmana. Aquest exercici 
els servirà per ser conscients de la gran quantitat de 
decisions que es van prenent cada dia i, a més, per 
analitzar si les seves decisions són prudents, audaces 
o arriscades.

Idees clau: autocrítica, autoavaluació, votació, posicio-
nament, perspectiva de grup i participació.

Recursos: cartolina verda i vermella, pals de gelat, pe-
gament de barra. 

Desenvolupament: els alumnes fabricaran els seus 
propis semàfors retallant un cercle de cartolina vermell 
i un altre de verd de la grandària d’un CD. Després, 
s’enganxarà el pal de gelat en un dels cercles. Final-
ment, s’enganxarà l’altre cercle damunt, deixant el pal 
entremig de tots dos. Una vegada llestos, serviran per 
votar “a semàfor alçat” com són les decisions que s’han 
anat prenent a classe al llarg de la setmana: bones o 
dolentes, encertades o errònies. Un exemple pot ser 
l’elecció del delegat.

A casa: utilitzarem la seguretat viària per forçar la pre-
sa de decisions, ara que els nens comencen a fer re-
correguts de forma més independent. Quan els pares 
vagin caminant pel carrer o conduint, deixaran al nen 
prendre decisions sobre el camí més segur a seguir, 
on parar-se i com creuar els carrers i els semàfors que 
es troben.

Més: us deixem algunes indicacions sobre seguretat 
viària de la pàgina del RACE: veure enllaç, i un arti-
cle curiós amb fotos de semàfors molt especials: veure 
enllaç.

Semàfors vermells i verds 
de les decisions que s’han 
pres a classe 
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Dret que respectin les teves decisions i 
a no ser discriminat

MS

Objectiu: a més de conèixer més a fons els drets de tots els nens, treballar el 
primer d’aquests, que advoca per la no-discriminació, ja sigui per sexe, religió, 
pensament, o per les seves capacitats físiques i mentals. 

Idees clau: drets dels nens, autoestima, expressió oral, seguretat en un ma-
teix, respecte, tolerància, llibertat de pensament i d’expressió.

Recursos: taula dels Drets del Nen clicant aquí. 

Desenvolupament: tots els nens tenen dret a ser com són, a pensar com vul-
guin, a decidir i a equivocar-se també, i que els respectin sense discriminació. 
Per això, els nens hauran d’expressar sense por de repressions o de rebuig 
dels seus companys la seva opinió sobre els participants i les actuacions de 
nens en programes com Master Chef Junior o La Voz Kids en debats organit-
zats a classe. Opinaran sobre si els agrada el programa, el concursant, la seva 
actuació, quina cosa farien ells en el seu lloc…

A casa: es pot fer el mateix exercici a casa però comentant les idees de cada 
un entre pares, fills i germans, si n’hi hagués.

Més: programes Master Chef Jr: veure enllaç. I La Voz Kids: veure enllaç.

Objectiu: els alumnes s’autoavaluaran i decidiran per 
si sols si creuen que realment han après a prendre 
decisions després dels treballs realitzats a casa i a 
classe.

Idees clau: presa de decisions, autoavaluació, auto-
crítica, expressió oral, oratòria, treball en equip, anàli-
si de fortaleses i de febleses.

Recursos: no són necessaris. 

Desenvolupament: els alumnes prepararan un de-
bat basat en la pregunta següent: hem après a decidir 
millor? Cada un argumentarà en el seu torn si opina 
que sí o creu que no. Abans de començar amb el de-
bat en si mateix, els alumnes hauran de nomenar un 
moderador capaç de dirigir el debat i resumir al final 
les conclusions extretes. 

A casa: després de l’avaluació, reforçar l’aprenentatge 
dels nens deixant-los decidir en coses en què puguin 
prendre partit.

Més: en una de les activitats proposades per a últim 
cicle de primària en MurciaSalud  per evitar el consum 
de tabac i de drogues en alumnes d’aquesta edat s’ha 
fet una recopilació dels passos que cal fer per prendre 
decisions. Bàsicament són: definició del problema, re-
cerca d’informació, identificació d’alternatives, reflexió 
sobre les conseqüències i elecció de l’alternativa amb 
millors resultats i menys conseqüències negatives. 

Tutoria d’avaluació
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Ara que saps per què és tan important separar per reci-
clar els residus d’envasos, decideix-te a fer-ho per tu ma-
teix, des d’aquest moment i per sempre. És una decisió 
important i personal que ja pots assumir per tu mateix. 
No esperis que siguin els teus pares o els teus profes-
sors els que ho facin: tu mateix pots decidir i sumar-te 
a aquest gran equip de ciutadans que col·laborem amb 
la neteja i la salut del nostre planeta. Prendre una deci-
sió de veritat és fer-se gran: ets capaç de veure per què 
fer-ho i de comprometre’t, d’assumir la teva responsa-
bilitat, d’arribar a l’acció i d’ensenyar als altres que ets 
autònom i important. Això sí, comporta’t com a tal: fes-
te responsable dels residus que generes amb els teus 
esmorzars i berenars, amb tot el que fas servir a casa 
o al col·le… i diposita-ho en els contenidors adequats.

Fixa’t, a més, en quantes coses implica aquesta deci-
sió, quines conseqüències té aquesta decisió tan eco-
lògica: primer, perquè amb aquesta decisió utilitzes els 
serveis públics creats per a la col·laboració ciutadana 
i, per tant, els altres et consideren un ciutadà de primer 
ordre; segon, perquè donaràs treball a moltes persones 
que arrepleguen, processen, recuperen i transformen 
els residus, i, tercer, perquè hi ha conseqüències direc-
tes sobre el medi ambient, com una menor contamina-
ció de l’aire i de l’aigua, menys despesa d’energia i de 
recursos i, per tant, una millora ecològica per a tothom. 

Tutories de reciclatge

L’art de 
prendre bones 
decisions

R

Objectiu: corresponsabilitzar els nens en les tasques domèstiques, especial-
ment en la gestió dels residus d’envasos de la llar. Introduir l’hàbit de separar 
els residus segons que siguin o no envasos, i els envasos segons el material 
de què estan fets en la seva totalitat o les seves distintes parts. Valorar el fet de 
prendre contacte amb els residus, veient-los com a nous recursos. 

Idees clau: hàbits sostenibles, valoració dels residus d’envasos, implicació i 
participació activa, corresponsabilització.

Recursos: adhesius i retoladors marcadors. 

Desenvolupament: fer-se responsable de quelcom és una decisió personal, 
que ningú no pot prendre per tu. Per això els nens crearan adhesius “perso-
nals”, per marcar els residus que identifiquin i separin ells, tant en el col·legi 
com a casa. Crearan una marca personal (dibuix, símbol o lletra) identificativa. 

A casa: aquests segells també serveixen per a la llar, així tots veuran quins en-
vasos han seleccionat ells i han separat correctament. També podran establir-
se torns per baixar les bosses d’envasos als seus contenidors.

Més: també poden crear segells marcadors amb elements com una patata 
gravada o gelatina o goma (veure enllaç) amb el símbol del punt verd.

Decideix-te a fer-ho tu
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Objectiu: valorar les variables que influeixen en la 
presa de decisions, com la complexitat dels temes i 
el temps de reacció. A vegades ens equivoquem en 
reciclar no perquè no sapiguem exactament on van 
els envasos, sinó perquè ho fem sense pensar o amb 
poc temps. Una bona decisió ha de disposar d’un cert 
temps de reflexió o d’una bona dosi de reflexos.

Idees clau: reflexió, reflexos, reacció i presa de deci-
sions.

Recursos: targetes grogues i vermelles, xiulet, en-
vasos nets de diferents tipus o targetes amb dibuixos 
d’envasos. 

Desenvolupament: per grups, decideixen amb més o 
menys temps i d’aquesta forma constaten que generen 
més o menys errors.

A casa: qui decideix què va a cada contenidor? Sem-
pre l’encerta? Dubta alguna vegada? Intentarem pren-
dre més temps per decidir, primer, si és un envàs o no i, 
segon, de què està fet i on haurà de dipositar-se.

Més: l’equivalent d’aquest joc en versió digital seria el 
que trobareu en aquest enllaç. Els operaris de la cin-
ta de selecció ho han de fer quan detecten els errors 
dels consumidors, a tota velocitat i durant tota la jorna-
da laboral. Ho voleu veure? Heus aquí el vídeo: veure 
enllaç.

El joc de les decisions
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Objectiu: comprendre la complexitat del sistema integrat de gestió de residus, 
que és la suma de decisions diferents i crucials en diferents punts d’aquest cir-
cuit que implica des de la fabricació fins a la separació domèstica, l’organització 
institucional a les ciutats i les empreses de reciclatge. 

Idees clau: ciutadania, sistemes de recollida de residus, plantes de selecció, 
empreses de reciclatge, el paper del consumidor, el bé comú i l’ecologia.

Recursos: plastilina de color verd, groc, blau i gris (o de tants colors com tipus 
de contenidors existeixin en els municipis). Mapes del municipi o impressions 
d’aquest per carrers per repartir entre els alumnes. 

Desenvolupament: distribuirem els carrers del municipi o del barri entre els 
alumnes perquè anotin on estan col·locats els contenidors de recollida selecti-
va de residus d’envasos i d’escombraries en general. També anotaran, segons 
el seu nivell, on són els punts verds i què s’hi recull, els abocadors i les plantes 
de selecció de residuso quan passen els camions de recollida i en quins horaris 
i circuits. Per aconseguir-ho, hauran de parlar amb persones dels serveis de 
neteja, o del departament de medi ambient de l’ajuntament, per exemple. 

A casa: preguntaran als seus pares i avis des de quan hi ha contenidors per a 
la recollida selectiva de residus a la zona, si s’han fet campanyes de sensibilit-
zació, tallers, repartiment de fullets o bosses específiques. 

Més: completar l’activitat analitzant com funciona la recollida no domèstica, és 
a dir, dels grans productors de residus: supermercats, restaurants, indústries 
de la zona, i les seves responsabilitats en matèria de residus. 
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Per què van decidir posar-los aquí?



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

Al món existeixen 562 Aldees Infantils SOS, coordinades 
per SOS Kinderdorf International (Aldees Infantils SOS In-
ternacional), que és la federació de totes les Associacions 
Nacionals d’Aldees Infantils SOS. Compta a més amb prop 
de 1.800 centres i programes SOS, això és, residències de 
joves, col·legis, hospitals, i altres projectes que atenen a 
més de 575.000 nens, joves i adults. També ofereix 850.000 
tractaments mèdics en els 76 hospitals SOS i compta 
amb 831.200 beneficiaris en els 19 Programes d’Atenció 
d’Emergències SOS al món.

A ESPANYA

Aldees Infantils SOS està present al nostre país des de 1967 a 
Catalunya. El 1981 es constitueix l’Associació Aldees Infantils SOS 
d’Espanya que coordina la labor a nivell nacional, i en 1983 és de-
clarada d’utilitat pública pel Consell de Ministres. 

ALDEES INFANTILS SOS ÉS UNA ORGANITZACIÓ 
D’AJUDA A LA INFÀNCIA, INTERNACIONAL, PRIVADA, 
SENSE ÀNIM DE LUCRE, INTERCONFESIONAL I 
INDEPENDENT DE TOTA ORIENTACIÓ POLÍTICA.



Aldees Infantils SOS està present en set comunitats au-
tònomes – Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, Canàries, 
Catalunya, Galícia i Madrid - a través de:

Garanteixen un entorn familiar estable, segur, afectiu i a llarg 
termini quan el nucli biològic no ho permeti en:

Una família SOS: quan el nen s’ha vist privat de la seva 
família, li oferim un entorn protector, en una família SOS 
integrada en l’Aldea Infantil SOS, amb una persona de re-
ferència estable que li ofereix les cures, l’afecte i la forma-
ció necessaris per al seu desenvolupament integral.

Es desenvolupen en els Aldees i les Residències de jo-
ves. L’Aldea 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 garanteix la no separació de germans bio-
lògics, que reben el suport i cura apropiada 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 inte-
grat en altres formes d’acolliment familiar, oferim el suport 
i assessorament de la nostra organització.

Programa de Primera Acollida i Valoració: és un recurs 
especialitzat, dissenyat per a oferir atenció temporal i amb 
caràcter d’urgència a infants i adolescents que no poden 
conviure amb les seves famílies i amb una situació que no 
puede remediar-se d’altra manera en aquell moment.

El nostre treball no acaba fins que el jove s’independitza de 
l’organització, pel seu propi desig, i s’integra a la societat 
com un adult responsable.

Enfortiment Familiar: el seu objectiu és donar suport a les 
famílies vulnerables per millorar les seves condicions de 
vida i enfortir-les, prevenint l’abandonament infantil. Aquests 
Programes donen resposta a demandes creixents dins de 
l’àrea de la infància, joventut i famílies en risc: Centres 
de Dia (17 a tota Espanya), Escoles Infantils, Programes 
d’assessorament a joves que han passat per l’organització, 
Projecte Integració i Esport, Granges Escola, Programa de 
Primer Acolliment i Valoració, Programes de Famílies i Ta-
llers Especials d’Ocupació.

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 continuada per a 
tots els professionals de l’organització i un departament de R+D 
i Qualitat.

LLATINOAMÈRICA I ÀFRICA
Aldees Infantils SOS d’Espanya finança 15 Aldees a Llati-
noamèrica: Choluteca, Tela i Tegucigalpa (Hondures); Llima 
i Pachacamac (Perú); Mar del Plata (Argentina); Ricaurte i 
Portoviejo (Equador); Sant Jerónimo i Jocotán (Guatemala); 
San Miguel, Sant Vicent i Sonsonate (El Salvador); Managua 
i Juigalpa (Nicaragua) i 3 a Àfrica: Agadir (el Marroc) i Louga i 
Ziguinchor (Senegal).

També s’ha assumit el manteniment de diferents projectes a 
Llatinoamèrica com Programes d’Enfortiment Familiar, Centres 
Socials SOS, Escoles de Primària, Centres de Dia i Guarde-
ries, així com dos programes d’assistència quirúrgica a nens a 
Guinea Equatorial i Senegal, amb més de 2.369 intervencions 
per any.

El total de nens i joves atesos per Aldees Infantils SOS Es-
panya el 2014 és de 23.503 (6.275 a Espanya i 17.228 a Llati-
noamèrica i Àfrica).

PROGRAMES EDUCATIUS
D’altra banda, 2.004 col·legis d’educació primària i 1.502 
de secundària de tota Espanya han participat durant el curs 
escolar als programes educatius de Aldees Infantils SOS: 
Abraça els teus valors (dissetena edició), dirigit a alumnes 
d’educació Infantil i Primària (de 3 a 12 anys), i Para’t a Pen-
sar (onzena edició), orientat a escolars d’educació Secun-
dària (de 13 a 16 anys).

LA NOSTRA RESPOSTA DAVANT LA CRISI
Davant la difícil situació econòmica que viu el nostre país i 
el gran nombre de famílies en situació vulnerable, hem en-
gegat nous serveis assistencials per respondre a les man-
cances bàsiques de nens i joves, com a menjadors socials, 
repartiment de menjar i beques de menjador, així com su-
port per a la cerca d’ocupació i ajuda per a l’autoocupació 
per als joves, diferents ajudes per a famílies en situació de 
risc, ajudes per a l’estudi i el material escolar i ajuda amb el 
cost de tractaments mèdics.

Si voleu més informació sobre la labor de Aldees Infantils 
SOS visiteu la nostra pàgina: 

O truqueu-nos al 902 33 22 22.
Tel. assessorament permanent del programa educatiu: 
670696588

www.aldeasinfantiles.es

1 PROGRAMES DE PROTECCIÓ

2 SUPORT A l’AUTONOMIA DELS JOVES 

3 PROGRAMES DE PREVENCIÓ



UN PROGRAMA PEDAGÒGIC
D’EDUCACIÓ EN VALORS

PER A INFANTIL I PRIMÀRIA

Amb la col·laboració de:

els teus valors


