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Benvinguts a la nova edició per al curs 2015-2016 de “Párate 
a pensar”, el programa educatiu d’Aldees Infantils SOS per a 
Educació Secundària. Ofert exclusivament en format digital 
obert, per a tots els centres que desitgin aplicar-ho i per a 
totes les famílies que, al costat dels seus col·legis o de forma 
independent, s’animin a dur-ho a terme. Aquí teniu la nostra 
proposta anual per treballar amb els vostres fills i créixer junts.  

La prudència i l’audàcia ens ajuden a prendre decisions  
Cada any que passa sembla confirmar l’encertat que va 
ser, fa ara onze anys, nomenar a aquest programa per a 
adolescents com “Atura’t a pensar!”. Aquesta crida a la 
reflexió és avui tan important o més que ho era llavors i 
aquest curs, en el qual anem a tractar especialment el pro-
cés de presa de decisions, encara resulta més adequat. 
Perquè estem en aquest moment de la vida en què els nois 
se senten independents, gaudeixen de la seva creixent au-
tonomia i s’enfronten quotidianament a nous reptes i deci-
sions que poden ser determinants per al seu futur.

Per això ens hem proposat dotar-los d’eines universals i tan 
valuoses com són els valors de la prudència i de l’audàcia. 
Ambdues, des d’aquest concepte general d’aturar-se a 
pensar, de reflexió prèvia de la informació disponible i de 
les alternatives i conseqüències de cada línia d’acció possi-
ble. La prudència, perquè és el “pa” nutritiu i sòlid d’aquest 
entrepà vital que els ajudarà a protegir-se i a no precipitar-
se, i l’audàcia, perquè és un valor normalment mal entès 
pel jovent i que requereix ser rescatat per tal de ressaltar 
la seva capacitat creativa i la valentia per a actuar i can-
viar per a millor al món que han heretat de nosaltres. Amb 
prudència i audàcia, els joves poden millorar-ho tot i fer 
que la societat progressi. Són a punt per a fer el salt i hem 
d’ajudar-los per tal que ho facin en les millors condicions, 
sempre a prop seu per tal d’assegurar-los que són prou 
capaços d’aconseguir-ho i de recuperar-se davant els na-
turals errors que es cometen en el camí.

50 tutories amb sentit
Cada bloc didàctic està dividit en activitats pensades per 
desenvolupar en l’hora de tutoria dels diferents cicles edu-
catius. Això no significa que les activitats més senzilles del 
cicle inicial no puguin desenvolupar-se més endavant, sinó 
que les de cicle superior poden tenir un nivell elevat per 
als menors. És cada professor qui decideix què aplicar i 
com graduar la dificultat 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 pis-
sarres digitals.

La família completa el programa
Un any més us convidem a implicar a les famílies dels 
vostres alumnes al programa educatiu i aquesta vegada 
us suggerim que els animeu a completar aquest programa 
en el qual també els pares poden guanyar en prudència i 
capacitat de prendre decisions. Us ho posem fàcil: 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 quotidia-
nes dels vostres alumnes que també podeu proposar per a 
casa. Una activitat divertida i que dóna molt joc!

Moltes gràcies pel vostre suport. Esperem que gaudiu 
d’aquest material i que us subscrigueu al nostre butlletí 
en www.aldeasinfantiles.es/educa per a rebre periòdi-
cament nous materials, idees, propostes, agermanament 
amb altres instituts i per demanar participar en la nostra tro-
bada anual d’adolescents a la seu d’Aldees Infantils SOS a 
Madrid, una jornada realment única per a tancar el progra-
ma amb els vostres alumnes.
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La prudència
T’has fixat en com s’anomena aquest programa educa-
tiu? “Para’t a pensar”. Des de fa ja més de quinze anys 
(tu igual no havies nascut) vam creure que era molt 
important invitar els adolescents a reflexionar. Perquè 
aquesta etapa de la vida estava impregnada d’un color 
especial tenyit d’una llegendària imprudència juvenil… 
i què significa exactament això? Que tots els joves 
són imprudents, sense excepció? És com un virus que 
s’estén irremeiablement per posar-los en perill total? 
Perquè, bé, potser que no sigui tant com una epidèmia, 
però sí que té alguna cosa a veure amb un moment molt 
especial de la història vital de cada individu en què el 
control dels impulsos comença a flaquejar perquè el 
que et demana el cos és provar coses diferents, provar-
te a tu mateix, veure on ets capaç d’arribar sense límits. 

Però els límits són quelcom important en el món en què 
vivim. Sense límits, el risc pot ser tan alt que et costi la se-
guretat personal i posis en joc el més important que tens: 
la teva salut i la teva vida. Però la veritat és que no hi ha 
dues persones iguals i que, per tant, no es pot generalit-
zar. Alguns joves sí que són prudents. Però, molt injusta-
ment, solen passar per avorrits, per massa conservadors, 
tímids o obedients. I no té res a veure amb això. En realitat, 
la prudència és una virtut que des de l’antiguitat ha estat 
valorada en totes les cultures. És la saviesa en potència, 
la capacitat d’alguns escollits d’anteposar la raó a l’impuls 
perquè sí. Pots ser divertit, espontani i fins i tot esvalotat 
però només si és això el que decideixes ser conscientment, 
havent valorat que això no serà negatiu per a tu.

Igual penses que un no tria com és. Perquè no és així. Tot 
en la vida són decisions, i la teva manera de ser és quel-

com que construeixes dia a dia, amb petites eleccions quo-
tidianes que demostren que t’has parat a pensar… o no. 
Ara que comences a ser tu mateix qui dibuixa el teu full de 
ruta, el teu projecte de futur i la teva destinació ja no tindràs 
aquella xarxa de seguretat que teixien al teu voltant la teva 
família i els adults que et rodejaven. Ells es convertiran 
en consellers, en algú a qui recórrer, però ja no tindràs la 
seva mà retenint-te perquè no creuis el semàfor. Aniràs sol, 
hauràs de ser tu qui es pari i decideixi no creuar… fer-ho 
a la babalà o vigilant. Aquestes coses que semblen estar 
en pilot automàtic, resulta que ara no ho estan, que van en 
mode manual i ets tu qui condueix.

Posar en pràctica la prudència significa redescobrir un sen-
tit que tens i al qual potser a vegades optes per no escoltar: 
el sentit comú. És la veu de la teva raó, que et diu intuïti-
vament què et convé, t’agradi o no. Sovint és l’opció més 
tranquil·la, però també la més sàvia: et diu que et prote-
geixis, que no t’exposis tant, que t’esforcis, que no vagis 
amb qui et fa ser diferent o et força a fer coses amb què 
no estàs del tot d’acord. Per ser prudent només has de fer 
una mica més de cas a aquesta veu i tenir més confiança 
en tu mateix. No necessites anar a tota velocitat per la vida 
per gaudir-ne. Sovint el paisatge s’aprecia molt millor a un 
ritme menys precipitat. 

Ser prudent és tenir opcions. Si actues perquè no tens 
més remei que ser així i no veus una altra sortida, tens 
un problema. La prudència, aquesta capacitat de deliberar, 
d’escoltar consells, no és una altra cosa que tenir alterna-
tives i poder triar la millor. La imprudència, actuar sense 
parar-te a pensar, et tanca portes. És això, el que vols? 
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1
Perles de saviesa. Cites, 
dites, proverbis, frases fetes 
i refranys sobre la prudència
Objectiu: no hi ha res com conèixer què és i què s’ha 
pensat i es pensa de la prudència al voltant del món i 
al llarg de la història per saber posar-la en pràctica. A 
més, gràcies a les dites, els proverbis, les frases popu-
lars, etc., serà més fàcil identificar les situacions en què 
hem de ser prudents.

Idees clau: coneixement, tradició, memòria, creativitat, 
treball en grup, exposició d’idees i oratòria.

Recursos: estris d’escriptura, llibres específics o cerca 
a internet.

Desenvolupament: els joves buscaran diferents pro-
verbis, dites, frases fetes, refranys, etc., sobre la pru-
dència i explicaran quin significat tenen, d’on vénen, 
per què creuen que es van crear, com actuarien o hau-
rien actuat si és el cas... Un exemple pot ser aquesta 
frase de Calderón de la Barca: “El valor és fill de la 
prudència, no de la temeritat”. Per completar l’exercici 
s’organitzaran els alumnes en grups perquè creïn junts 
els seus propis refranys sobre la prudència.

A casa: es col·locaran frases fetes o rimes creades pels 
membres de la família en aquells llocs en què es cregui 
que s’ha de ser prudent. Per exemple, al costat del forn 
es pot col·locar un post-it que digui: “Si les mans no et 
vols cremar, els guants aïllants t’has d’enfundar”. 

Més: aquí teniu una pàgina web de les moltes en què 
es poden trobar cites sobre la prudència: veure enllaç.

Objectiu: identificar el risc en determinades situacions, fins i tot el dia a dia, 
i posar remei perquè es converteixi en actes prudents. Per exemple, muntar 
amb bici pel camp no és perillós si anem protegits, com tampoc és una temeri-
tat practicar skate si portem casc, genolleres i colzeres, etc. 

Idees clau: anàlisi, consciència, responsabilitat, creativitat, “girar la truita”, rols 
i treball en equip.

Recursos: el dibuix adjunt com a exemple i altres dibuixos de l’estil fets pels 
mateixos alumnes, estris d’escriptura i dibuix, paper acetat, retolador permanent.

Desenvolupament: en aquest exercici els alumnes hauran de dibuixar una 
escena en què els personatges estiguin fent quelcom imprudent. Després, en 
paper d’acetat amb retolador indeleble hauran de dibuixar quelcom o canviar 
el fons del dibuix perquè el que és una temeritat es converteixi en una activitat 
feta amb prudència. Cada alumne mostrarà a classe la seva escena i la so-
lució. Si es prefereix, aquesta activitat es pot fer més ràpida escenificant les 
diferents situacions per grups en comptes de dibuixar-les. 

A casa: Els membres de la casa s’intercanvien els papers i hauran de desco-
brir quan i com ser prudents en el lloc de l’altre. 

Més: situacions divertides d’imatges en acetat superposades en escenaris re-
als fetes per Marty Cooper en el seu compte d’Instagram: veure enllaç.

2
Joc de rol. El més prudent seria… 
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Objectiu: és clar que, sigui on sigui, perquè tot vagi so-
bre rodes són necessàries unes normes que faciliten la 
convivència. Si les creem nosaltres mateixos, sempre 
amb cap, ens costarà menys complir-les.

Idees clau: responsabilitat, imaginació, creativitat, 
complir les normes i autosuficiència.

Recursos: cartolines, estris de dibuix i escriptura.

Desenvolupament: per evitar conflictes amb els nous 
alumnes al principi de curs, és millor deixar clares les 
normes que han de complir en el centre. La classe en 
conjunt elaborarà i consensuarà el llistat de normes, 
supervisades pel professor. Una vegada que es tinguin 
clares, es dividirà la classe en tants grups d’alumnes 
com a normes hi hagi i cada grup s’encarregarà de fer 
un cartell amb la norma que li hagi tocat representar. 

A casa: la família es reunirà per a concretar una sè-
rie de normes sobre col·laboració en les tasques de 
la casa. El llistat es posarà en el frigorífic amb imants 
perquè estigui a la vista de tots. Alguns exemples de 
normes de casa: cada un porta la seva roba a la ciste-
lla de la roba bruta, ningú s’aixeca de la taula fins que 
tots hagin acabat de menjar, mentre es fa la sobretaula 
és prohibit fer servir el mòbil, no es pot tocar el telèfon 
durant el menjar, etc.

Més: algunes recomanacions sobre com posar normes 
als adolescents: veure enllaç.

Cartell: les nostres normes 
de seguretat

3 PC

Objectiu: conèixer-se a si mateixos per saber fins on poden arribar. Localitzar 
els seus límits i ser conscients que els tenen.

Idees clau: autoavaluació, autocrítica, autoconeixement, por, limitació, sentit 
del ridícul, sentit de la defensa respecte a un altre i autoestima.

Recursos: material d’escriptura i de dibuix.

Desenvolupament: els alumnes dibuixaran una silueta del seu cos i escriuran 
a dins què són capaços de fer i, fora, fins a on poden arribar, o sigui, els seus 
límits. Per exemple: no em fa por nedar, però seria incapaç de fer-ho en mar 
obert; no em fa vergonya sortir a la pissarra, però mai participaria en una obra 
de teatre… 

A casa: potser, en la intimitat, sigui més fàcil ser conscient de les limitacions 
pròpies i mostrar-se vulnerable. Recapacitaran sobre aquestes i xerraran amb 
els pares, que també posaran en comú els seus límits en l’actualitat o de quan 
tenien la seva edat.

Més: en comptes de fer un dibuix, es pot treballar aquesta activitat amb un 
poema, una cançó, un relat, un collage amb fotos que representen les nostres 
fortaleses i febleses, imprimir en una samarreta tots els meus límits i portar-la 
posada, etc. Un exemple de com conèixer les pròpies pors i riure-se’n surt en 
aquesta escena de Harry Potter en la qual els alumnes s’enfronten a un Bog-
gart: veure enllaç.

4
Mapa dels meus límits
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5
Estira del fil Cremallera invisible per a 

quan és millor callar
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Objectiu: en la vida hi ha moments en què cal saber dir prou i parar. No saber 
frenar a temps pot generar conseqüències.

Idees clau: autocontrol, inquietud, voler saber, anar més enllà, risc, creativitat, 
fantasia, prudència, decisió i valor.

Recursos: papers, estris d’escriptura i un cabdell de llana.

Desenvolupament: es divideix la classe en dos grups. Cada grup inventarà una 
història que anirà escrivint en paperets que es lligaran en ordre al llarg del cab-
dell de llana. Una vegada preparades les històries, s’intercanvien els grups de 
manera que cada grup tingui la història d’un altre. Es comença a llegir la història i 
cadascun decidirà si seguir o parar. Això determinarà el final de la història.

A casa: es parlarà de les conseqüències de ser prudent o imprudent, d’anècdotes 
de familiars i amics i allò que els va passar en determinada situació i de com es 
va complicar cada cop més o de com es va aconseguir frenar.  

Més: als anys vuitanta tenien gran èxit els llibres “Tria la teva pròpia aventura”, 
en què el final depenia de les decisions que s’anaven prenent durant la lectura 
del llibre: veure enllaç. Ara hi ha un projecte d’app que “reprodueix” la mecànica 
d’aquests llibres d’històries: veure enllaç.

Objectiu: hi ha vegades en què no es compleix la dita 
de “qui calla atorga”. De vegades callar no significa do-
nar la raó, sinó actuar de manera prudent perquè no 
se sap una resposta, per no ficar la pota o per evitar 
conflictes. Amb aquesta activitat es valora mantenir-se 
callats quan l’ocasió ho requereix com una opció que no 
és de covards ni un avorriment. El silenci és una forma 
de prudència no verbal, per la qual cosa podria traduir-
se com a saviesa, intel·ligència…

Idees clau: oportunitat, silenci, presa de decisions, con-
seqüències, prudència no verbal.

Recursos: cerca a internet, material de dibuix i 
manualitats.

Desenvolupament: per començar, els joves buscaran 
informació sobre les “tres mones sàvies” i el significat 
d’aquesta llegenda i trauran les seves pròpies conclu-
sions sobre el silenci. Es comentaran a classe i es posa-
ran d’acord per crear un gest propi que simbolitzi que la 
persona que ho fa prefereix callar per prudència: pot ser 
tancar la boca com una cremallera, cosir-se-la, posar el 
dit davant dels llavis indicant silenci, tancar la boca com 
un pany i tirar la clau… Cada vegada que trien callar, 
hauran de fer el gest acordat per callar per prudència.

A casa: quan els pares manen fer quelcom que no els 
agrada, comptaran fins a tres i guardaran silenci, inten-
tant pensar en les raons per les quals es demana i que, 
en callar, estan sent madurs evitant una mala resposta i 
les seves conseqüències.

Més: es pot demanar als alumnes que facin representa-
cions lliures de les tres mones: en dibuix, en argila, oli, 
pintura pastís o aquarel·les, paper maixé, cautxú EVA…
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Objectiu: que cada vegada que hi hagi un conflicte entre alumnes siguin ells els 
que facin de mitjancers per posar solució. Moltes vegades els joves es neguen 
a complir normes imposades per adults però entre ells les respecten més, per la 
qual cosa un programa de mediació pot resultar útil per als centres. Els alumnes 
se senten realitzats i, a més, estan orgullosos de si mateixos cada vegada que 
aconsegueixen un èxit.

Idees clau: mediador, responsabilitat, resolució de conflictes entre iguals, co-
municació, diàleg, autosuficiència i convivència.

Recursos: documents per a la posada en marxa d’un programa de mediació.

Desenvolupament: l’escola posarà en marxa un programa de mediació a tra-
vés del qual es formaran alumnes que seran capaços de solucionar els pos-
sibles conflictes que puguin sorgir en el dia a dia a l’institut. Faran seure les 
dues parts implicades en el problema i xerraran amb ells, escoltaran els seus 
arguments, etc. 

A casa: si són diversos germans, cada vegada que es barallin no aniran a 
demanar la intervenció dels pares. El germà que quedi fora de conflicte farà de 
mediador. Si no és el cas, el fill pot fer el paper de mediador en els conflictes 
quotidians de casa (algú s’ha saltat el torn de recollir la taula, fa dos dies que no 
es treu la brossa, l’habitació està desordenada…).

Més: proposta de programa de mediació de Manuel Angost Martínez i María del 
Carmen Julve Moreno, professors d’institut a Saragossa: veure enllaç. 

7
El guardià de la calma. Bases per a un 
programa de mediació
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Titelles per a grans. La lluita 
entre la raó i l’emoció
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Objectiu: utilitzar la representació teatral per enfrontar 
la raó i l’emoció. Aprendre a no deixar-se portar pels 
sentiments.

Idees clau: teatralització, contraposició, prudència vs. 
perill, bé vs. mal, presa de decisions, el que se sent 
vs. el que es pensa, lògica, raonament, rols i treball en 
equip.

Recursos: espai per representar els titelles o l’obra 
de teatre, espai i programa d’edició si es vol gravar 
l’actuació i vestuari o attrezzo (si fos necessari).

Desenvolupament: els alumnes, per grups, prepararan 
petites obres de teatre o guinyols en què el protagonista 
tingui un dilema. La raó i l’emoció poden representar-se 
com els clàssics àngel i dimoni, que parlen al protago-
nista de l’obra i que ha de resoldre a qui farà cas.

A casa: construirem el nostre diari de decisions. Tots 
els dies, abans de llevar-nos, repassarem les decisions 
que hem pres durant el dia i analitzarem si ens hem 
deixat portar per les emocions o ha guanyat la raó.

Més: la decisió d’enfrontar-se als seus amics presa per 
Neville Lombotton a Harry Potter és un clar exemple de 
com no deixar-se portar per les emocions i fer cas de la 
raó, per molt que costi: veure enllaç.
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Bases fisiològiques del risc i la prudència. 
El cervell impulsiu… 

IN

Objectiu: descobrir el nostre cervell des del punt de vista científic, la seva com-
posició, com funciona… Remarcar en els mecanismes cerebrals de por i d’ira.

Idees clau: ciències naturals, cos humà, naturalesa sorprenent, conèixer-nos 
per dins, mecanismes cerebrals, la por, la ira i la seva relació amb la prudència.

Recursos: llibres específics, recerca a internet, laboratori, bates blanques, ma-
queta de cervell, plastilina, agulles de cap, paperets de colors, estris d’escriptura.

Desenvolupament: els joves hauran buscat a casa informació sobre el cervell 
humà: com està compost, el seu pes, la distribució de les tasques per àrees, etc. 
Al laboratori posaran en comú la seva investigació i, amb ajuda del professor, se 
centraran a estudiar l’amígdala, part del cervell en què s’originen la por i la ira. 
Com a part de l’exercici, observaran també la maqueta del cervell i aprendran 
on està situada cada part. Després, amb plastilina, faran una maqueta pròpia 
sobre la qual assenyalaran amb agulles de cap i paperets cada àrea del cervell.

A casa: demanar als pares que ajudin a buscar informació sobre el cervell a 
llibres de casa, biblioteques, entrevistant algun científic o metge si la família hi 
té accés, revistes de ciència…

Més: en aquests treballs (primer enllaç) i articles (segon enllaç) podeu trobar 
informació sobre l’amígdala: veure enllaç i veure enllaç. O també podeu riure 
junts sobre el que hi ha al cervell de Homer Simpson: veure enllaç.

Ser prudent no és popular

9
Objectiu: sovint, en la vida real, com en les pel·lícules, 
els prudents no són els populars de l’institut. Per què 
és així? Podran debatre i treure conclusions respecte 
d’això.

Idees clau: participació, anàlisi, parlar en públic, ex-
pressar opinions, posicionar-se, posada en comú, este-
reotips, treball de grup, oratòria, conclusió.

Recursos: pissarra i guixos per anotar les conclusions.

Desenvolupament: s’organitzarà un debat en què es 
pregunti per què els alumnes prudents no solen ser els 
populars o si hi ha excepcions. També es poden pro-
posar exemples reals amb companys d’aquest o altres 
cursos. El moderador anirà anotant a la pissarra les 
conclusions a què vagi arribant el grup.

A casa: es recolliran les opinions de tots els membres 
de la casa i es traslladaran al debat de classe.

Més: sessió de cine sobre populars i no populars a 
l’institut: “Nunca me han besado”: veure enllaç.

INMSC INMSC
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Objectiu: som prudents? Quant? Ens passem o no 
arribem? Analitzarem en quin grau de prudència està 
cada un per poder treballar aquest valor amb coneixe-
ment de causa.

Idees clau: anàlisi, conèixer-se a un mateix, autocríti-
ca, creativitat, treball en equip, valoració.

Recursos: estris d’escriptura manual o apps i webs per 
fer tests.

Desenvolupament: els alumnes crearan un test sobre 
la prudència, amb les seves preguntes i les seves res-
postes, al qual més tard se sotmetran ells mateixos per 
saber si són o no prudents. El grau de prudència es pot 
mesurar com un termòmetre de 0 a 10 depenent de la 
puntuació obtinguda en les respostes (en tres nivells: 
de 0 a 4, de 5 a 7 i de 8 a 10, per exemple). 

A casa: els pares se sotmetran al test que el seu fill i 
els seus companys han elaborat a classe per mesurar 
la seva prudència.

Més: una web per crear tests: veure enllaç. I una altra 
per fer enquestes personalitzades: veure enllaç.

Diga’m com reacciones i et 
diré com ets

11 SC

Objectiu: utilitzar el mètode del dubte com a fórmula per obligar-se a reflexio-
nar. No és que s’hagi de qüestionar tot sistemàticament, però hi ha ocasions 
en què, si es pensessin millor les coses, segur que trobarien una millor solució 
per fer-les.

Idees clau: qüestionar-se les coses, dubtar, pensament crític i presa de decisions.

Recursos: no es necessiten.

Desenvolupament: durant un dia sencer, ens qüestionarem tot abans de pren-
dre una decisió, des de per què triar una roba al matí i no una altra fins a per 
què hem de fer els deures que ens manen. Si dubtem i ens preguntem “I si…?” 
potser trobem una resposta millor a la que teníem.

A casa: escriuran un diari de dubtes. Cada vegada que dubtin de quelcom, ho 
escriuran en el seu diari i pensaran què fer. Apuntaran totes les opcions que 
se’ls ocorrin i marcaran o subratllaran la que triïn al final.

Més: introducció a la filosofia de René Descartes i al dubte metòdic cartesià: 
veure enllaç. 

12
El mètode del dubte. 
Qüestiona-t’ho tot
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IN

Objectiu: autoavaluar-se per saber si, després d’haver treballat a classe la 
prudència, són ara més prudents que abans.

Idees clau: autoanàlisi, autoconeixement, sinceritat amb un mateix, reflexió 
individual, escriptura automàtica i contra rellotge.

Recursos: material d’escriptura.

Desenvolupament: es tracta de fer una reflexió individual sobre la prudèn-
cia escrivint de manera automàtica, durant dos minuts, què en saben i com 
l’apliquen, si són més o menys prudents que abans d’haver fet aquests tre-
balls en classe… El professor arribarà a classe i, sense haver avisat abans, 
manarà treure paper i boli i demanarà als alumnes que escriguin la seva 
reflexió de manera anònima. Passats dos minuts, es recullen els papers i el 
professor llegirà en veu alta part del que han escrit per avaluar junts el que 
han après. 

A casa: de la mateixa manera que a classe, però sense escriure, la família 
aprofitarà una sobretaula per xerrar sobre la seva nova perspectiva respecte 
a la prudència i com els va des que són conscients a l’hora d’aplicar-la.

Més: aquí teniu un test online sobre prudència: veure enllaç.

Tutoria d’avaluació:
Sóc més prudent ara?

13
IN

Objectiu: que els joves siguin participatius a l’hora de 
buscar solucions a conflictes, ja siguin personals, comu-
nicatius o socials, i que se sentin capacitats per fer-ho. 
De vegades hauran de posar-se en la pell d’un altre per 
saber com actuar amb prudència, i en d’altres viuran en 
primera persona la lluita interior entre sentiments i raó.

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

Recursos: apartat de “Grandes Dilemas” de la 
web ¡Menudo Dilema! d’Aldees Infantils SOS.

Desenvolupament: escolliran un dilema de l’apartat 
“Grandes Dilemas” per a joves de 12 a 16 anys. Hi ha 
diferents categories per treballar la part que es cregui 
més necessària per a cada grup: personals, comuni-
catives o socials. Totes tenen les seves pròpies pautes 
per treballar: es proposa el dilema i es donen sis res-
postes possibles. Els alumnes hauran de debatre sobre 
què farien en cada cas sense consultar les respostes. 
Una vegada presa la decisió sobre com actuar, es mi-
ren les sis opcions per veure quina s’assembla més al 
que han pensat i respost. 

A casa: cada vegada que sorgeixi un problema/dile-
ma se li donarà al jove la possibilitat d’aportar idees i 
col·laborar en la seva resolució. En la sobretaula del 
cap de setmana, plantejar temes accessibles per a ell 
(coses de l’institut, problemes amb amics...) i xerrar en 
família sobre això.

Més: hemeroteca de dilemes: veure enllaç.

Tutoria grans dilemes 
de prudència

14 SC
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No hi ha una altra opció viable que ser prudents amb 
el medi ambient. No ser-ho, com bé saps, només pot 
portar conseqüències negatives. Per això és important 
que totes les nostres accions quotidianes siguin sos-
tenibles, és a dir, equilibrin el consum amb la reposi-
ció, amb la recuperació. Això és així, des de fa ja uns 
quants anys, amb el tema dels residus d’envasos: tens 
la possibilitat, amb la teva aportació en la recollida se-
lectiva, de fer que tots els materials de què estan fets 
tornin a tenir una nova vida. I si vols ser prudent de 
veritat no t’acontentis només de reciclar en quantitat i 
deixa’t assessorar i aprèn per fer-ho al millor possible: 
només separa allò que és un envàs (el que no ho sigui, 
al contenidor “gris” de la resta) i fixa’t en les parts que 
puguin separar-se i anar a diferents contenidors. Re-
corda: al groc, els envasos de plàstic, metall i cartrons 
de begudes i aliments (briks); al blau, els envasos de 
cartró i el paper, i al verd, els envasos de vidre. Aques-
ta prudència ens beneficiarà a tots!

Tutories de reciclatge

La prudència

R

Objectiu: conèixer el concepte “d’impropis” relacionat amb els envasos que 
espatllen el treball col·lectiu de la recollida selectiva de residus. Descobrir quin 
procés se segueix. 

Idees clau: a vegades és millor no fer res que fer quelcom malament o que 
pugui perjudicar.

Recursos: estris d’escriptura manual o informàtica i grans dosis d’imaginació.

Desenvolupament: imagineu-vos que els residus poguessin parlar… Què us 
dirien? Què us explicarien de la seva vida útil i del seu camí des de la brossa 
de casa fins a la seva vida posterior? I si us preguntessin: “n’estàs segur?”, 
“sóc de veritat un envàs?” o “saps de veritat on vaig?”, la seva vida següent 
canviaria radicalment… Els alumnes inventaran la continuació de la seva his-
tòria, imaginant què es fa bé o es fa malament. Un final feliç (reciclatge i nova 
matèria primera) o trist (abocador o espatllar el que molts altres van fer bé) de-
pendrà de la prudència amb què algú va valorar la seva col·locació adequada. 

A casa: poden analitzar els residus separats, un a un, i replantejar-se si són 
envasos o no i si han d’anar al contenidor groc, blau o verd, o al gris.

Més: campanya de divulgació sobre impropis: veure enllaç. 

15
Envasos que plantegen dubtes. 
Posa-li prudència
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Objectiu: valorar les conseqüències de generar resi-
dus que no es reaprofiten, reutilitzen o reciclen. En-
tendre les dimensions quantitatives d’aquesta qüestió, 
incloent-hi les dades positives del que s’aconsegueix 
revalorar quan tots col·laborem. Ser capaços de pre-
sentar una idea beneficiosa de manera gràfica, com-
prensible i atractiva.

Idees clau: actuar amb prudència i sospesar conse-
qüències, la prudència i l’assumpció d’hàbits. Ser cons-
cient de les implicacions de les nostres accions indivi-
duals.

Recursos: fullets d’instruccions i campanyes 
d’impropis, com els cartells que hi ha en aquesta cam-
panya de Puertollano: veure enllaç. 

Desenvolupament: per grups, analitzaran els fullets 
i crearan una llista d’envasos i objectes que, o no ho 
són, o generen dubtes i que van millor al gris. Amb 
aquesta llista generaran el seu propi fullet per repartir 
entre els alumnes, incloent-hi els avantatges de fer-ho 
bé utilitzant xifres, de manera clara i atractiva. 

A casa: compartiran el fullet i el col·locaran en la nevera.

Més: programa de recerca i consulta d’envasos i on 
depositar-los, app d’Ecoembes: veure enllaç.

Què podem perdre? El que 
està en joc: conseqüències de 
no reciclar o de fer-ho 
malament

16

Objectiu: comprendre que el concepte de reciclatge no és modern sinó que 
forma part del comportament lògic i prudent dels humans: aprofitar els recursos 
al màxim, evitar la despesa inútil, buscar utilitats. Els conceptes més moderns 
són els de conservació i respecte a la naturalesa entre els ciutadans més allun-
yats de l’entorn natural, per la qual cosa és important la sensibilització i la 
comprensió dels ecosistemes com quelcom global.

Idees clau: herència, transmissió de coneixements, respecte mediambiental, 
hàbits sostenibles.

Recursos: gravadores d’àudio (poden ser apps per a telèfons mòbils) o de vídeo.

Desenvolupament: els alumnes definiran una estructura comuna d’entrevista 
per fer entre els seus pares i avis o persones de més de 50 anys, per conèixer 
com es tractava la gestió de residus entre els anys cinquanta i vuitanta. També 
poden preguntar per maneres d’aprofitar els recursos llavors, tipus d’envasos 
que es coneixien, etc.

A casa: buscarem les persones de la nostra família ideals per a aquest tipus 
d’entrevista, segons edat, entorn en què viuen i capacitat d’expressió.

Més: podem crear un videoblog o audioblog amb les entrevistes, penjant una 
cada setmana i obrint-la a comentaris. Una app interessant i gratuïta per a la 
gravació d’àudio amb el mòbil: veure enllaç.

17
El reciclatge dels avis
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Si ara comencem a dir “Cal ser audaç!” segur que et 
diràs: després de fer-li tanta propaganda a la prudència, 
en què quedem? Doncs en les dues coses, ni més ni 
menys. La qüestió és que en la vida el més important és 
trobar el just equilibri, el punt mitjà entre no passar-se 
ni de prudent ni d’audaç, sense deixar de ser ambdues 
coses a la vegada. Fàcil no és, però impossible tampoc. 
Perquè sense la mica de sal, el menjar no sap a res, però 
sense una bona base de sucre, ous, mantega i farina 
ben sòlids, tampoc hi ha pastís. 

Per començar, parlem del que significa ser audaç, perquè 
sembla que aquest terme l’hem associat col·lectivament al 
de valentia, atreviment i aventura sense control. I no és així, 
perquè l’audàcia no és incompatible amb la deliberació i la re-
flexió sobre riscos i conseqüències. Sense treure-li l’emoció, 
l’audàcia és l’espurna de picant, la pujada d’adrenalina i la 
sensació de pensar que qualsevol cosa pot passar… encara 
que segurament no necessitava propaganda pel seu indub-
table atractiu, que fa que tanta gent la malbarati per litres en 
compte de en judicioses dosis.

Ser audaç és molt més que ser llançat. És ser atrevit des 
d’un punt de vista quasi mental, saber on pots arribar donant-
ho tot i si val la pena exposar-se perquè la causa ho val o 
perquè els riscos són assumibles. I qui pot permetre’s ser 
audaç? Tots, si es donen les circumstàncies: seguretat en tu 
mateix, a tenir tota la informació en la teva mà i haver sos-
pesat totes les opcions i probabilitats i tenir una bona resis-
tència a la possible patacada. Perquè l’audàcia té una cara 
fosca, i és que atrevir-se a quelcom implica poder-se equivo-
car i rebre la bufetada del somni trencat, del dolor físic, de la 
sensació de fracàs. El que cal aconseguir és interioritzar que 

aquestes passes en fals són part del joc, que tot el món les 
fa i que l’important no és caure sinó aixecar-se i aprendre de 
l’experiència. Creus que podràs?

No et demanarem que siguis més arriscat, aquest tipus de 
pressió arriba normalment per si mateixa, però sí et reptem 
que introdueixis una mica d’audàcia en la teva vida quotidia-
na. I que ho facis en un entorn segur que no et faci exposar-te 
tant. I que et permetis brillar. Sí, sí, perquè el principal risc que 
val la pena córrer és el de donar el millor de tu mateix i que 
els altres ho puguin gaudir. Amagar-se no és audaç ni tam-
poc prudent. És audaç el que decideix que cal parlar quan els 
altres callen per temor. I ho és el que aposta per canviar una 
manera de fer que s’aplica per rutina, quan se li ocorren ma-
neres de millorar, ja sigui un nou negoci o, senzillament, un 
canvi en una norma que s’ha quedat obsoleta. Aquestes pe-
tites audàcies quotidianes contribueixen a crear un progrés 
col·lectiu, a avançar cap a una societat més justa que valora 
les persones pel que són capaces d’aportar. I tu ets un valuós 
exemplar de ser humà en ple procés de desenvolupament, 
amb mil idees fresques, innovadores… audaces! 

Finalment, et demanem que busquis quelcom que t’apassioni, 
una afició o una àrea en què et trobis en el teu element. Així 
et serà més fàcil ser audaç. Encara que passin moltes hores 
no t’importi practicar i equivocar-te una vegada i una altra, 
perquè llavors tindràs prou seguretat en tu mateix per a poder 
ser audaç. Com el pilot de carreres que s’atreveix amb un 
nou rècord, perquè domina prou per abordar-lo amb audàcia. 
Pilota així la teva vida i no et faltaran emoció, reptes i apre-
nentatge en el teu camí. 

L’audàcia
TUTORIES AMB SENTIT
PER A TOTS ELS CICLES EDUCATIUS

R

Primer Cicle

Segon Cicle

Reciclatge

Més

Vídeo

Amb la col·laboració de:
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Hace falta valor, 
diu la cançó
Objectiu: ser conscients que en la vida cal posar-hi 
una mica de valor per aconseguir el que un vol. Fer 
servir la música com a mitjà per aconseguir-ho.

Idees clau: valor, audàcia, entrega, imaginació, músi-
ca, treball en equip, llengua, idiomes.

Recursos: música i lletra de la cançó Escuela de calor, 
de Radio Futura (veure enllaç), CD, DVD, música en 
streaming (Spotify, Apple Music…), recerca a internet.

Desenvolupament: reinventar i reescriure la lletra a la 
cançó Escuela de calor amb un contingut més proper 
al que significa el valor per al grup d’alumnes. Es pot 
dividir la classe en grups i després escoltar les diferents 
versions o fer una única versió amb tots els alumnes. 

A casa: buscar cançons que parlen del valor, com a 
Escuela de calor. Podem demanar ajuda als pares, 
germans i la resta de membres de la família per desco-
brir que durant totes les èpoques i en tots els estils hi 
ha cançons que parlen de valor.

Més: Altres cançons sobre el valor: El valor que no se 
ve, de Laura Pausini (veure enllaç); Canción del valor, 
de Loquillo i Trogloditas (veure enllaç); Con valor, de 
la BSO de Mulán (veure enllaç) o Hero, de Mariah Ca-
rey (veure enllaç).

Objectiu: sentir-nos més forts. Saber que algú està pensant en tu quan has 
d’enfrontar-te a quelcom important, fa que et sentis acompanyat o comprès. 

Idees clau: donar un cop de valor en el moment adequat, suport, ànim, com-
panyonia, amistat, reconeixement i xarxa de pares.

Recursos: cartolines de colors, material d’escriptura, plastificadora o, a falta 
d’això, adhesiu transparent.

Desenvolupament: cada alumne representarà el seu “valor” en una cartolina 
de butxaca. Pot tenir forma de cor, trèvol, circular, quadrada… Una vegada que 
tingui la targeta retallada, hi escriurà un missatge de suport del tipus “Sort!”, “A 
per totes!”, “Tu pots!”, “Ànim!” “Estic amb tu!”, etc., i la firmarà. Per convertir-la 
en indeleble, plastificarem o folrarem amb adhesiu transparent cada targeta. 
Llavors, cada vegada que un company de classe hagi d’armar-se de valor per 
fer quelcom important (un examen de conservatori, parlar amb el professor per-
què li apugi la nota, etc.), la resta de joves li prestaran la seva targeta indeleble 
de valor com a mostra de suport, perquè no se senti sol en aquest moment 
decisiu per a ell. Les targetes es tornaran passada la situació “d’emergència”.

A casa: crear targetes de valor per a quan membre de la família hagi d’enfrontar-
se a quelcom important: una ponència, una reunió amb el cap, una visita a un 
possible client, el primer dia de col·legi…  

Més: les targetes “Keep Calm” són moda. Us deixem un exemple que podria 
convertir-se en targeta indeleble de valor: veure enllaç.

Estic amb tu. Et deixo el meu valor

PC PC
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Darwin Awards: això no 
era valor
Objectiu: distingir entre audàcia i temeritat. Utilitzar els 
Darwin Awards, que s’entreguen a les persones que han 
mort de manera estúpida, com a exemples d’audàcia 
mal entesa. Com que la web dels premis està escrita en 
anglès, aprofitaran per practicar aquest idioma.

Idees clau: valentia vs. temeritat, Darwing Awards, au-
dàcia, diferenciació i consolidació de conceptes i agili-
tat en la recerca en el diccionari.

Recursos: cerca a internet i diccionaris.

Desenvolupament: començarà l’activitat buscant en 
diccionaris les definicions d’audàcia, valor, temeritat, 
perill… Així entendran el significat de cada concepte. 
Després, es comentarà a classe què són els Premis 
Darwing i alguns exemples d’accidents en situacions 
inversemblants per una audàcia mal entesa: la gent 
que cau per un barranc per fer-se un selfie, ofegar-se 
en una piscina per jugar a veure qui aguanta més la 
respiració o saltant des d’un balcó, etc. A més de co-
mentar casos reals, poden inventar situacions que po-
drien ser premiades.

A casa: buscar exemples de Darwin Awards i comentar 
amb els seus pares en quin moment els protagonistes 
van ser temeraris en comptes d’audaços i en quin punt 
haurien hagut de parar per haver-los pogut considerar 
audaços.

Més: aquesta és la web dels Darwin Awards: veure 
enllaç. I aquí la dels IG Nobel per a invents o investiga-
cions rares: veure enllaç.

Objectiu: fomentar l’audàcia ben entesa entre els alumnes, animar-los a po-
sar-se objectius i a esforçar-se per complir-los, tant de manera individual com 
en grup, per fer-los entendre que junts poden arribar més lluny.

Idees clau: autoestima, col·laboració, suma d’esforços i objectius comuns.

Recursos: material d’escriptura, cinta adhesiva i un espai a la paret de classe.

Desenvolupament: els joves proposaran iniciatives que els motivin per a acon-
seguir treballant en equip, com reciclar bé a classe, mantenir en ordre la biblio-
teca, organitzar classes de suport per ajudar els que tenen problemes amb els 
estudis… Cada vegada que es vagin aconseguint aquests objectius comuns es 
col·locaran cartells en una paret que funcionarà com a “termòmetre”, començant 
des de terra. Així tots els alumnes podran observar com puja la temperatura del 
seu termòmetre d’iniciatives gràcies a l’audàcia i a l’esforç de tota la classe.

A casa: crear un termòmetre d’iniciatives a casa (amb post-its de colors en-
ganxats a la nevera, per exemple, perquè no ocupi tant) i treballar en família 
per complir els objectius que ens proposem.

Més: coincidint amb els “dies de…”, es poden dur a terme iniciatives de cons-
cienciació: Dia Internacional de la Pau (21 de setembre), Dia Mundial de la In-
fància (20 de novembre), Dia de la Família (15 de maig), etc. En aquest  enllaç  
hi ha un calendari de dies commemoratius de l’ONU per a 2016.

Termòmetre d’iniciatives de la classe
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En el temps 
dels exploradors
Objectiu: els exploradors són models d’audàcia que 
s’ha de seguir, perquè es van aventurar en els seus re-
correguts en busca de rutes noves, terres desconegu-
des, espècies... Perseguien un objectiu i es van atrevir 
a donar el pas que altres persones de la seva època no 
van donar i van lluitar pels seus ideals. A què equival-
dria això avui en dia?

Idees clau: audàcia, tenacitat, valor, identificació, la-
bor d’investigació, lluitar pels objectius, defensa dels 
ideals, treballar per fer els somnis realitat i exposició 
oral en públic.

Recursos: enciclopèdies, llibres específics, biblioteca, 
pel·lícules, recerca a internet.

Desenvolupament: els joves triaran un explorador (el 
que més els agradi, amb el que més s’identifiquin, el 
que més els cridi l’atenció…) i estudiaran la seva for-
mació, motivacions, personalitat, suports i dificultats 
que van trobar… Alguns exploradors famosos: Cris-
tòfor Colom, Roald Amundsen, Marco Polo, Dr. Livings-
tone, James Cook, Cabeza de Vaca… Podran visitar la 
biblioteca del centre, a més de les municipals o de la 
seva comunitat autònoma, etc. Poden fer servir, a més, 
els seus propis llibres o buscar a internet. Cada alumne 
farà una breu exposició oral sobre l’explorador que hagi 
triat per presentar-se’l a la classe de la manera més 
atractiva possible, com si fos un ídol actual.

A casa: buscar documentals o pel·lícules sobre explo-
radors per veure a casa. 

Més: també es pot treballar triant científics, perquè 
moltes vegades han de ser audaços, perseverants i es-
forçats per no desistir en la recerca de resultat, encara 
que hagin de sobreposar-se al fracàs en nombroses 
ocasions. Exemples: Pasteur, Einstein, Newton, Marie 
Curie, Stephen Hawking, Nikola Tesla, Fleming…
 

Objectiu: atrevir-se a descobrir les coses des d’un altre punt de vista. No tenir por 
de la novetat, d’innovar i de canviar.

Idees clau: diversitat de pensament, diferents punts de vista, canvi, atrevir-se a 
donar el pas i noves perspectives.

Recursos: material de dibuix.

Desenvolupament: a classe de dibuix triarem una part de l’institut (la classe, la 
biblioteca, la cafeteria, el pati…) i cada alumne la dibuixarà des d’un punt de vista 
diferent. Després, s’organitzarà una exposició amb aquests dibuixos al passadís 
de l’institut en què es trobi situada la classe perquè tots els alumnes els vegin i 
descobreixin perspectives que mai haurien imaginat.

A casa: podem fer la mateixa pràctica, per exemple, amb la cuina. Cada mem-
bre de la família farà un dibuix de la cuina des del punt de vista que més els cridi 
l’atenció i després observarem els dibuixos per treure’n conclusions. 

Més: si tots els alumnes tenen mòbil amb càmera de fotos, se’ls pot demanar 
fotografiar una part de l’institut i compartir la foto en un grup de Whatsapp. Així 
descobriran les diferents perspectives possibles d’un mateix lloc vistes per cada 
alumne. Vegeu l’exemple de l’escena final de la pel·lícula El somriure de la Mona 
Lisa amb Els gira-sols de Van Gogh, interpretat per totes les alumnes de la classe. 

Noves perspectives
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Despertar en el planeta 
sense audàcia
Objectiu: imaginar un món sense audàcia, reflexionar 
sobre el que l’audàcia significa en relació amb el pro-
grés col·lectiu. 

Idees clau: redacció, imaginació, fantasia, escriptura, 
capacitat de síntesi, concreció.

Recursos: estris d’escriptura.

Desenvolupament: a classe de llengua o d’idiomes 
es demanarà als joves que escriguin una redacció so-
bre com seria el nostre món si no haguessin existit ni 
l’audàcia ni les persones audaces. Quines coses no 
existirien? Com seria la vida en l’actualitat? Se’ls pot 
demanar un nombre concret de paraules perquè posin 
en pràctica també la seva capacitat de concreció i de 
síntesi. 

A casa: fem, pares i fills, un exercici de reflexió per 
adonar-nos de la gran quantitat de coses que tenim a 
casa, començant per l’electricitat o el telèfon, que ens 
faciliten tant la vida. Imagineu com viuríeu si no hi ha-
gués hagut persones audaces? Estaríem encara vivint 
en coves? 

Més: aquesta pràctica també es pot fer en un altre idio-
ma: anglès, francès… I en aquest article, l’autor imagi-
na un món sense Tesla: veure enllaç.

Objectiu: exercici de projecció de futur i pla d’accions per aconseguir-ho.

Idees clau: visió de futur, planificació, esforç, autoestima, valor per canviar, 
anar més enllà, aconseguir objectius, audàcia per somiar i àrea de confort.

Recursos: estris d’escriptura.

Desenvolupament: es demanarà als alumnes que imaginin que quan es des-
perten ha ocorregut un miracle i que allò amb què somiaven, el que més volien, 
s’ha fet realitat. Com seria ara la seva vida? Què ha canviat? Una vegada que 
s’ha reflexionat sobre això, se’ls demanarà que pensin què han de fer per acon-
seguir aquests objectius i escriuran el seu pla d’accions per fer els seus somnis 
realitat. Per poder acabar l’exercici, un dels sons/objectius haurà de tenir data 
límit, per poder posar-los en comú: aprovar l’examen d’Història, aprendre a 
tocar un instrument musical, aprendre a cuinar, etc.

A casa: cada membre de la família es posarà un objectiu i lluitarà per aconseguir-
lo sortint de la seva àrea de confort: atrevir-se amb una recepta complicada, fer 
una exposició perfecta a classe o a la feina, aprendre a muntar amb bicicleta... Els 
altres faran de jutges per decidir si s’ha treballat audaçment i per aconseguir-lo.

Més: un vídeo que explica molt bé com aconseguir els teus somnis: veure enllaç.

La nit del miracle
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Manual col·lectiu per repensar
Objectiu: repensar tot el que es disposen a fer per 
abordar-lo des d’una perspectiva audaç i diferent que 
els porti a aconseguir resultats sorprenents i reeixits.

Idees clau: trencar motlles, escapar de la norma (no 
confongueu amb saltar-se les normes), originalitat, re-
pensar com a actitud davant de la vida, tenacitat, audàcia.

Recursos: estris d’escriptura, cartolines i imaginació.

Desenvolupament: els joves escriuran en una carto-
lina un manual amb consells per repensar les coses, 
per no fer-les seguint rutines o esquemes traçats. Ells 
mateixos organitzaran la seva pluja d’idees, prendran 
notes sobre els acords a què arribin i els plasmaran en 
una cartolina. Cada vegada que ho necessitin, podran 
consultar-los per a aportar idees de com organitzar les 
classes per aprendre d’una manera diferent, per exem-
ple. Preguntar-se “I si…?” o “Per què no?” pot ser un 
dels punts d’aquest manual.

A casa: durant un cap de setmana, seran els joves els 
encarregats de decidir plans, organitzar les tasques 
domèstiques i preparar el menjar. I els pares es converti-
ran en fills capritxosos farts de rutines. D’aquesta mane-
ra, el fills hauran de repensar què fer en cada moment: 
noves receptes apetitoses, activitats diferents, etc. 

Més: el britànic Nigel Barlow proposa aprendre a re-
pensar o pensar diferent com a actitud davant de la 
vida i davant dels negocis. I si ho mirem tot d’una altra 
manera? Les seves recomanacions: recuperar la curio-
sitat infantil, evitar les rutines, aparcar els estereotips i 
veure el món amb nous ulls, parlar cada dia amb algú 
nou, creure profundament que qualsevol pot ser origi-
nal i capaç d’inventar el futur i tenir èxit i ser persistent 
en provar, provar i tornar a provar (això sí, aprenent 
dels errors). Teniu més informació sobre repensar en el 
seu web: veure enllaç.

Objectiu: atrevir-se a fer coses que mai abans s’han fet. Perdre la por de les 
coses noves, d’allò desconegut, no tenir vergonya de caure, fallar, equivocar-
se... Sentir-se realitzat i orgullós d’un mateix per haver tingut valor per donar el 
pas, i molt més si s’ha aconseguit finalitzar amb èxit. 

Idees clau: autoconeixement, contacte amb la naturalesa, sobreposar-se a la 
por, valor, adrenalina i treball en equip.

Recursos: organització d’una sortida escolar.

Desenvolupament: es proposarà que una de les sortides escolars del curs, o 
bé el viatge de fi de curs, sigui una activitat de convivència de la classe en un 
lloc en què es puguin practicar esports d’aventura: ràfting, rocòdrom, tirolina, 
kitesurf, rappel, circuits multiaventura, ponts tibetans… A més d’estar en con-
tacte amb la naturalesa, treballarem el sentiment de grup i la companyonia, i 
individualment aprendran a superar les seves pors i a enfrontar-se als reptes.

A casa: organitzarem alguna sortida a parcs multiaventura en família.

Més: alguns llocs a visitar en aquests enllaços: veure enllaç, veure enllaç.

Esports d’aventura
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És això ser audaç?
Objectiu: entendre que el context és important i que 
una mateixa acció pot ser audaç o no depenent de 
quan, on o com es faci. Aprendre quan una actitud és 
audaç i quan una falta de respecte, una temeritat, etc. 

Idees clau: ús de la lògica i contextualització.

Recursos: frases que descriguin situacions com les 
que s’adjunten en l’exercici de l’activitat.

Desenvolupament: toca mullar-se i discernir en quin 
moment una acció és audaç i quan és passar-se de la 
ratlla. Es plantejaran situacions (per a tots o per grups) 
i els adolescents hauran de donar les dues versions. A 
continuació us donem algunes situacions que es poden 
plantejar per fer aquest exercici:

• Decidir no fer els deures (potser seran opcionals 
o que no els facis perquè no et dóna la gana).

• Contestar un professor a classe (de mala ma-
nera o per donar resposta a la seva pregunta).

• Aixecar la mà (per opinar sí, per a agredir, no).
• Llençar-se a la piscina des d’un balcó (si consi-

derem balcó un trampolí, està bé, però si el que 
fem és balconing, és una temeritat).

• Ingerir una substància desconeguda (mal si no 
saps d’on prové ni els efectes que pot causar-
te, però audaç si proves un nou plat de cuina 
molecular, per exemple).

A casa: davant les decisions, parar-se a pensar si se-
ran audaços o correran perill o perjudicaran una altra 
persona. Un exemple: seure a parlar amb el meu pare, 
per a demanar que m’apugi la paga i explicar-li els meus 
arguments amb bones maneres o exigències perquè sí.

Més: jocs col·laboratius com a Pandemia de Homoludi-
cus. En aquest joc de taula cada jugador ha de pensar  
en el grup i ser audaç en la justa mesura per no fer mal 
a la resta de l’equip i lluitar per salvar la humanitat.

Objectiu: aconseguir que els joves 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, atrevir-se a sortir de l’àrea de confort i lluitar per aconse-
guir metes que abans semblaven inabastables. Posar valor per ficar-se mans 
a la feina i aconseguir que els seus somnis es facin realitat.

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

Recursos: apartat de “Grandes Dilemas” de la web ¡Menudo Dilema! d’Aldees 
Infantils SOS: veure enllaç.

Desenvolupament: escollir un dilema de l’apartat “Grandes Dilemas” per a 
joves de 12 a 16 anys. Hi ha diferents categories: personals, comunicatives o 
socials. Es proposa el dilema i es donen sis respostes possibles. Els alumnes 
hauran de debatre sobre què farien en cada cas sense consultar les respostes. 
Una vegada presa la decisió sobre com actuar, es miren les 6 opcions per veu-
re quins s’assemblen més i a quin nivell de maduresa equivalen.

A casa: cada vegada que sorgeixi un problema/dilema es donarà la possibilitat 
als joves d’aportar idees i col·laborar en la seva resolució. En la sobretaula del 
cap de setmana, plantejar temes accessibles d’acord amb la seva edat (coses 
de l’institut, de la relació amb els seus amics, amb els professors…) i xerrar en 
família sobre això.

Més: hemeroteca de dilemes: veure enllaç.

Tutoria grans dilemes sobre l’audàcia
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Hi ha audàcia quan es recicla? Per descomptat. Pen-
sar que tots els residus són recursos i no deixalles, és 
per si mateix un reflexió audaç. No sempre hem pensat 
així. Encara que està en la nostra naturalesa aprofitar 
esforços i recursos, els humans també podem ser de-
predadors i oblidar-nos de deixar el món net per a les 
següents generacions. Els que van recuperar aques-
ta idea fa ara vint anys van ser certament audaços. 
Si llavors aquestes campanyes es podien veure com 
quelcom gairebé ridícul, avui en dia tots tenim assumit 
que aquest hàbit és vital per a la nostra supervivència. 
I com continuar sent audaços? Doncs buscant nous 
materials, formes i productes que ens facin la vida fàcil 
però sense renunciar a la sostenibilitat, apostant pels 
productes reciclats, que donen valor al que recollim 
entre tots. I, sobretot, educant a tots en aquest espe-
rit ecològic perquè mai tornem enrere i cada vegada 
tinguem un planeta més sostenible gràcies als hàbits 
quotidians, l’esforç de col·laboració i un pensament 
audaç que trenqui amb el conformisme o la mandra i 
perfeccioni el que hem aconseguit fins ara. Comptem 
amb tu per aconseguir-ho!

Tutories de reciclatge

L’audàcia

R
IN

Objectiu: una vegada s’han fet les activitats sobre l’audàcia, arriba l’hora 
d’avaluar si sabem què és i de mesurar si són o no més audaços, sense arri-
bar a temeraris. Sabem on són els límits? Fins a on arribar? 

Idees clau: autocrítica, revisió de conceptes, pràctica, rapidesa mental, test 
i autoavaluació.

Recursos: material d’escriptura o webs per fer tests online i còpies del test 
que s’adjunta.

Desenvolupament: s’entregarà a cada alumne un test curt sobre l’audàcia 
perquè responguin a les preguntes que es plantegen. Hi haurà preguntes 
obertes i altres tipus test. Una vegada respost, el professor ho recollirà i traurà 
conclusions sobre cada alumne. Se’ls pot comunicar als pares el resultat en 
les tutories. 

A casa: la família animarà el noi a ser audaç i li ajudarà amb les activitats que 
es proposen per complementar a casa.

Més: per mesurar el nivell d’audàcia del grup es pot fer un test col·lectiu 
demanant que contestin aixecant els braços o organitzar un debat sobre 
l’audàcia. Algunes webs per crear tests online: veure enllaç.

Tutoria d’avaluació:
Estic preparat per a l’audàcia?
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Objectiu: entendre que el disseny és la primera part 
d’un llarg procés de col·laboració encaminat a fer que 
els envasos siguin cada vegada més eficients i soste-
nibles. Valorar el grau d’atreviment, cerca de solucions 
creatives, major funcionalitat i ecologia de cada nou 
disseny. Conèixer materials, textures, formes i el seu 
interès funcional o artístic. Plasmar les idees de mane-
ra gràfica, utilitzant diferents recursos, físics o analò-
gics, per transmetre-les.

Idees clau: alliberar la imaginació, ser capaços de fer-se 
preguntes i buscar solucions, individualment o en grup. 
Crear a partir de dissenys previs proposant millores.

Recursos: programes informàtics de creació 
d’il·lustració 3D tipus Sketch up. Materials “audaços” 
amb diferents textures (paper, fusta, polímers).

Desenvolupament: prepararan una exposició mos-
trant envasos revolucionaris, buscant informació a in-
ternet i creant variacions o nous envasos amb noves 
funcions. El resultat podrà ser una galeria real o una 
galeria digital en el blog del centre, per exemple, o obrir 
una galeria tipus Flickr. 

A casa: buscaran informació a internet i comentaran 
els envasos trobats conjuntament, afegint els seus co-
mentaris subjectius sobre atractiu o utilitat. També po-
dran preguntar als diferents membres de la casa, sobre 
els seus productes favorits, quin tipus d’envàs els agra-
daria trobar-se, per utilitzar-ho com a inspiració.

Més: utilitzar material reciclat a partir d’envasos utilit-
zats i nets pot ser una manera original de crear pro-
totips nous. Trobareu descàrregues de programes de 
disseny en aquest enllaç. Hi ha llicències gratuïtes per 
a estudiants.

Galeria dels envasos més 
audaços. Exposició digital i 
en 3D
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Objectiu: valorar propietats de dife-
rents materials del passat i present. 
Analitzar el paper de diferents pro-
fessions en la creació d’un envàs: en-
ginyers, químics, físics, matemàtics, 
dissenyadors gràfics, il·lustradors, 
publicistes i especialistes de màrque-
ting. Entendre com funciona el procés 
creatiu en elements quotidians com els 
envasos. Introduir la variable mediam-
biental en la valoració d’un disseny.

Idees clau: innovació, funcionalitat, creativitat, disseny industrial i orientació 
vocacional i professional.

Recursos: exemples d’envasos que aporten els alumnes, diaris per analitzar 
la manera de redactar una notícia o d’elaborar un anunci, aula d’informàtica per 
a la cerca a internet i llibres de disseny industrial.

Desenvolupament: els alumnes escriuran la secció de tecnologia d’un diari 
del futur o crearan anuncis, imaginant que ja s’han inventat nous i innovadors 
envasos. Les notícies parlaran d’ells com si ja existissin, encara que siguin 
“ciència ficció”, expressant les possibilitats o les necessitats que cobririen.

A casa: podran buscar entre els productes de la llar per a veure si algun podria 
ser un exemple d’aquest tipus d’innovació.

Més: Premis R d’Ecoembes per a la innovació i les bones pràctiques en reci-
clatge en diferents categories: veure enllaç. Els supermercats Carrefour han 
llançat un premi d’innovació amb un fullet en què es recullen productes amb 
aquest tret, alguns amb envasos diferents dels habituals, que podrien valorar: 
veure enllaç. 
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Materials audaços: els envasos de plàs-
tic, la llauna i el brik
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Objectiu: ser capaços de qüestionar el que conside-
ren habitual i normal, el que es fa per rutina. Analitzar 
noves necessitats i buscar solucions creatives. Valo-
rar el paper dels envasos en la nostra vida quotidiana. 
Conèixer les característiques de diferents materials i la 
seva funció en l’envàs: protecció contra la llum i calor, 
conservació, resistència, dosificació…

Idees clau: pluja d’idees i mètode del dubte sistemàtic. 
La creativitat pot adoptar diferents facetes, des de la ma-
nera de pensar en quelcom fins a la seva distribució, el 
material, els colors, les formes i volums, la manera com 
s’apilen, guarden o conserven i com es llencen i reciclen. 

Recursos: exemples d’envasos i de materials. Llibres 
sobre materials. Catàlegs de mostres de textures de po-
límers, de papers i cartró, etc., si es poden aconseguir.

Desenvolupament: per grups, cada equip tindrà com a 
repte canviar un envàs en concret: un bric, una ampolla 
de plàstic, una bossa, un pot de iogurt o de mantega… 
Hauran d’acabar oferint una versió millorada o diferent 
d’aquest producte, canviant alguna de les seves carac-
terístiques. Hauran de fer-ho oferint idees que respon-
guin als “I si…?” i els “Per què no?”. També podran 
proposar, amb el mateix material i plantejament, noves 
utilitats per a aquest envàs, que podria contenir altres 
productes. Finalment hauran de fer una presentació 
oral del resultat del seu debat.

A casa: acompanyaran la família a fer la compra se-
tmanal o mensual anotant els tipus d’envasos que es 
trien i el perquè d’aquests i no d’altres formats.

Més: blog amb idees sobre com fer una bona presen-
tació: veure enllaç. 

I si fos d’una altra manera? 
Envasos nous en altres 
materials
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Objectiu: l’audàcia és l’actitud dels pioners, dels que inicien una moda o un 
comportament. Analitzar com reacciona la majoria davant de la introducció 
d’una novetat i per què arriba o no a cuallar. 

Idees clau: reconèixer el mèrit dels qui aconsegueixen fer realitat les seves idees. 
Veure amb perspectiva els inicis del reciclatge i si es podia preveure que tingués futur.

Recursos: campanyes en diferents països de cartelleria, àudio i vídeo sobre 
reciclatge, que poden trobar-se en aquest enllaç. Si és necessari, ordinador o 
projectors per visualitzar-les o escoltar-les. 

Desenvolupament: els alumnes hauran de generar un trending topic sobre 
reciclatge, imitant.

A casa: fer un sondeig sobre la reacció dels diferents membres davant del re-
ciclatge, quan aquest va aparèixer: si s’hi van sumar de seguida, si van seguir 
alguna campanya municipal, si en van buscar informació, si van tenir molts 
dubtes, si creuen que és un hàbit assumit o si encara poden millorar les coses 
en aquest aspecte.

Més: vídeo de com algú comença una acció en un grup i d’altres el segueixen. 
Visitar una hemeroteca per analitzar les diferències entre diaris de fa 20 anys 
amb els actuals: veure enllaç.

34
Reciclar semblava una bogeria
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Et consideres indecís o més aviat decidit? La vida està ple-
na de decisions, des de les més petites i insignificants fins 
a les més vitals i que realment ho poden canviar tot. Molt 
més sovint del que tu creus, aquestes decisions estan en 
la teva mà, i cada vegada ho estaran més. Potser creus que 
no tens marge de maniobra o que tot et ve donat, però això 
no és així en absolut.  

Les persones a qui els costa decidir (des de triar unes sa-
bates fins a l’amor de la seva vida) solen tenir baixa auto-
estima i pensen que no encertaran o baixa tolerància a la 
frustració, és a dir, que quan s’equivoquen, s’enfonsen i no 
accepten que és part de l’aprenentatge. Però no decidir té 
conseqüències: primer, la sensació de no controlar la seva 
vida i, després, perquè arriba un moment en què no decidir 
es converteix en un autèntic problema en si mateix. Així 
que haurem d’haver d’aprendre a decidir i a acceptar que a 
vegades s’encerta i d’altres no. 

Com que hem après anteriorment molt sobre prudència 
i també prou sobre audàcia, veurem ara com en el punt 
intermedi es troba aquest lloc esmunyedís de l’equilibri. 
Aquests dos valors t’ajudaran a prendre les millors elec-
cions. La prudència et guia i ensenya les primeres passes: 
1. Definir el problema i el que cal triar. 2. Informar-se sobre 
les opcions possibles i tot el que envolta aquesta situació. 
3. Deixar-se assessorar per qui tingui més experiència en 
el tema, i no serveixen amics benintencionats però sen-
se arguments de pes. 4. Enumerar les opcions 5. Valorar 
les conseqüències de cada una. 6. Deliberar i triar la mi-
llor alternativa… o la menys dolenta. A aquest procés que 
sembla tan avorrit cal posar-li creativitat, i d’això a tu segur 
que no et falta. Buscar solucions audaces perquè estiguin 

entre les alternatives possibles és part del pla. No seran 
una bogeria si estan ben pensades i planificades i tens un 
percentatge raonable d’èxit. Quin és aquest? Doncs el que 
marca la teva experiència en el tema i les teves capacitats.

L’ideal per no aclaparar-se quan cal prendre decisions és 
intentar veure els problemes com a reptes que sempre, 
sempre, sempre, tenen solució, i creure fermament que 
seràs capaç de treure quelcom bo d’aquests, això sí, in-
vertint un cert temps i esforç. I quan ho facis i no et surti 
bé, tingues esportivitat i accepta el fracàs com a part del 
joc. No et posis mala nota a tu mateix sinó, en tot cas, al 
procediment que has seguit o a les influències que et van 
fer equivocar-te. I quan surti bé, assaboreix l’èxit i anota’t el 
tant però no abaixis la guàrdia i analitza si ha estat qüestió 
de mètode o de sort. 

Si estàs disposat a decidir-te i abandones les pors absur-
des que et bloquegen, ho faràs bé, tard o d’hora. I pensa 
que triar et fa amo de la teva vida, amo i senyor del timó 
que la dirigeix. Al principi, com quan aprens a anar amb 
bicicleta, podràs donar-te alguna patacada, però si insis-
teixes i et protegeixes, al final dominaràs la tècnica. Final-
ment, assegura’t que qui pren una decisió ets realment tu. 
Encara que diguis “no, a mi no m’influencien els altres” 
és un fet, com va demostrar el psicòleg americà Solomon 
Aasch, que en més del 75% dels casos del seu experiment 
sociològic amb joves, aquests arriben a afirmar les coses 
més absurdes només perquè la majoria així ho diu, malgrat 
que interiorment estiguin en desacord. Tu ets lliure i tens 
dret a opinar i a participar. Només així les teves decisions 
s’escoltaran i valdran la pena i podràs sentir-te’n molt orgu-
llós, i segur que serà així.

L’ART DE PRENDRE BONES DECISIONS
TUTORIES AMB SENTIT
PER A TOTS ELS CICLES EDUCATIUS
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El moment i el lloc oportuns
Objectiu: una decisió no és dolenta o bona en si ma-
teixa. Tot depèn del do de l’oportunitat, de quan, on i 
com es prengui. Els adolescents aprendran a prendre 
decisions en el moment adequat per aconseguir con-
vertir una decisió sense més en una bona decisió. 

Idees clau: el senyor de l’oportunitat, prudència i audà-
cia en la seva justa mesura, saber triar, treball en equip 
i creativitat.

Recursos: 20 sobres numerats, 20 folis i material 
d’escriptura. 

Desenvolupament: jugarem a una versió pròpia del 
joc “Allà tu”. Es divideix la classe en dos grups i cada 
un prepara un conjunt de sobres. En cada sobre hi 
haurà un “premi” (atractiu, com sortir 5 minuts abans 
de classe, un dia sense deures…) o un “desengany” 
(examen sorpresa, quedar-se a ordenar la classe...) a 
parts iguals. Guanya l’equip que més premis obtingui 
i menys “desenganys” hagi tret. Per a això hauran de 
decidir quin és el moment oportú per parar de jugar i no 
continuar arriscant.

A casa: practicar el do de l’oportunitat i el do de la pa-
raula. Per a això decidir en cada moment o situació que 
es plantegi si han de callar, parlar o directament actuar. 
I si es decideix parlar o actuar, planificar-ho fent ús tant 
de la prudència com de l’audàcia.

Més: un article que explica detalladament què és el do 
de l’oportunitat: veure enllaç.

Objectiu: descobrir el punt d’equilibri entre audàcia i prudència a l’hora de decidir.

Idees clau: equilibri, terme mitjà, conseqüències i reconeixement de límits.

Recursos: una corda o guix per marcar una ratlla a terra.

Desenvolupament: els alumnes marcaran una línia llarga al centre de la clas-
se o del pati que farà de termòmetre d’audàcia i prudència. En la meitat es 
trobarà el punt d’equilibri. Els alumnes escriuran situacions inventades en què 
calgui prendre una decisió. El professor les anirà llegint, a l’atzar, i els alumnes 
hauran de col·locar-se en un punt de la línia, segons si serien més o menys 
prudents a l’hora de decidir i actuar en aquesta situació. Per exemple, li de-
manaries de sortir a la persona que t’agrada? Les respostes podrien ser: em 
llenço a la piscina sense pensar-m’ho; intento assabentar-me de si tinc possi-
bilitats, i si veig que sí les tinc, li ho demano; sí però per carta; mai ho faria... Es 
donarà un temps màxim per situar-se, cada cop més curt, per afegir-hi emoció.

A casa: mesurar el grau d’equilibri de la família a l’hora de prendre decisions. 
Es necessitarà una balança, dos recipients i cigrons. Per cada decisió pru-
dent o audaç que prenguem, anirà un cigró a un o altre recipient. En finalitzar 
l’exercici pesarem el resultat per veure si és equilibrat o no.

Més: el punt d’equilibri en economia (veure enllaç) i en física (veure enllaç).

Calcula el teu terme mitjà

PC PC
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Decisions històriques
Objectiu: ser conscients que per prendre una decisió 
és necessari haver estudiat prèviament els pros i con-
tres i els possibles desenllaços de cada opció possible.

Idees clau: anàlisi de la història, empatia i pensar 
abans d’actuar.

Recursos: llibres d’història o específics de cada tema 
i recerca en internet.

Desenvolupament: els adolescents hauran de triar 
una decisió històrica i analitzar-la: com i per què es va 
fer, per què en aquest moment, si hi havia interessos 
o motivacions, si existien riscos, etc. Alguns exemples 
de decisions històriques poden ser la firma de la pau 
després d’una guerra, el llançament d’un coet a l’espai, 
el patronatge del viatge de Colom a les Índies, etc. 

A casa: analitzem les decisions que prenen els nostres 
pares per nosaltres abans de queixar-nos: per què ho 
han decidit, per què ara, què té de bo o de dolent per a 
mi, etc. Si ens sentim massa controlats i coaccionats a 
l’hora de prendre decisions a casa podem parlar amb 
els pares per buscar un punt d’equilibri en què ells se-
gueixin “custodiant-nos” però nosaltres tinguem més 
llibertat a l’hora de decidir sobre les nostres coses. 

Més: un llibre que parla d’importants decisions històri-
ques: veure enllaç. I 10 decisions que van canviar el 
curs de la vida: veure enllaç. 

PC

Objectiu: tractar d’aclarir una mica més els gustos de cada un respecte a la pro-
fessió que somien desenvolupar el dia de demà en el món laboral.  

Idees clau: autonomia, futur, món laboral, professió, carrera, presa de decisions, 
interessos vocacionals.  

Recursos: programes vocacionals que es poden trobar en la xarxa.

Desenvolupament: s’organitzarà un debat sobre com triar el futur professional. 
Què és millor? Triar el que ens agrada, pensar que tingui sortida, pensar a dedicar-
nos a quelcom en què tinguem algú conegut per connectar-nos, estudiar o treballar 
en el que els agrada als pares, seguir la tradició familiar i heretar el negoci…?

A casa: si es té oportunitat, acompanyar els fills a fires, trobades, etc., en les 
quals se’ls parli de diferents opcions professionals de futur, visitar universitats, 
acostar-los a la professió que els agradaria desenvolupar per conèixer-la de prop, 
apuntar-los a cursos d’estiu relacionats amb la seva vocació, etc. En definitiva, es 
tracta d’acostar-los informació perquè prenguin la millor decisió.

Més: webquest per a l’orientació vocacional i professional en batxillerat creada 
per Ángel Hernando Gómez, professor del Departament de Psicologia Evolutiva i 
de l’Educació de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Huelva: 
veure enllaç.

Decideix quin serà el teu futur

PC
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Errar és humà
Objectiu: portar un registre de coses que aprens en 
equivocar-te. Acceptar les errades, encara que faci mal, 
i tornar a intentar-ho. Ser positiu enfront de l’errada.

Idees clau: aprendre de les errades, reconèixer les fa-
llades, esportivitat, no donar-se per vençut, motivació 
enfront de frustració, tenacitat, assumir les conseqüèn-
cies, dret a equivocar-se i canviar d’opinió.

Recursos: material d’escriptura, una agenda, un diari 
o una llibreta per apuntar.

Desenvolupament: llegir l’article (veure enllaç) que 
entrevista el neurocientífic Jonah Lehrer, que explica 
en el seu llibre Cómo decidimos que “abans de tenir 
èxit, les neurones han de fallar una vegada i una altra”. 
Segons l’autor, els que prenen les millors decisions no 
desesperen, sinó que aprenen del que ha sortit mala-
ment. “Pensen en el que podien haver fet d’una altra 
manera, i així la propera vegada les seves neurones 
sabran com actuar”. Tenint això en compte, cada jove 
disposarà d’una llibreta, diari o agenda on anirà apun-
tant les errades que comet en prendre decisions i què 
ha aprés d’aquesta fallada (he cremat la truita, la prope-
ra posaré el foc més fluix; se m’ha destenyit la roba a la 
rentadora, la propera vegada separaré els colors). Pot 
saber greu reconèixer l’errada, però no hi ha res com 
assumir-ho, no frustrar-se per això i fer servir aquesta 
ensopegada com a trampolí per avançar. A més, tots 
tenim dret a equivocar-nos i canviar d’opinió. Si estàs 
indecís, pregunta’t: què és el pitjor que em pot passar?

A casa: els adolescents explicaran als seus pares 
com fer un registre d’errades perquè puguin portar el 
seu propi. Una vegada per setmana es poden posar 
en comú els errors de tota la família per tenir-los de 
referència en el futur.

Més: una tècnica molt fàcil per decorar diaris perso-
nals: veure enllaç.

PC

Objectiu: discernir quan prendre decisions amb el cor o fent ús de la raó. 
Ambdós mètodes poden ser adequats depenent del moment.

Idees clau: capacitat de reacció, creativitat, lògica i raonament.

Recursos: testimonis o qualsevol element similar (diari enrotllat, mocador…).

Desenvolupament: s’organitzarà una carrera de relleus. Es demanarà als 
joves que es divideixin en dos grups: els que prenen decisions amb el cor 
i els que les prenen raonant. Cada alumne pensarà en una decisió presa 
amb el cor (una cançó que et recorda una persona et fa trucar-la) o amb 
la raó (postposar anar al cinema per a estudiar) mentre corren la distància 
estipulada i decidirà una frase que descrigui la seva manera de decidir. En 
arribar a la meta haurà de dir-la en entregar el testimoni. Qui guanyarà?

A casa: en la pissarra de la cuina o en un foli enganxat amb un imant en el 
frigorífic, tots els membres de la família aniran posant marques cada vega-
da que prenguin una decisió amb el cor o amb la raó. Al final de la setmana, 
seurem a comparar els resultats i descobrirem qui li dóna més voltes al cap 
a casa i qui es deixa portar més pels pressentiments.

Més: versions de la carrera en un espai més petit; per exemple, havent de 
transportar un ou en una cullera, fent una carrera de sacs o de xanques.

Cor contra raó

PC
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Objectiu: aprendre a decidir per un mateix sense deixar-se arrossegar pels altres.

Idees clau: autonomia, presa de decisions, pensar per un mateix, anàlisi, sin-
ceritat, reforç de la personalitat.

Recursos: paper, sobres i estris d’escriptura manual.

Desenvolupament: aquesta activitat es divideix en dues parts per demostrar 
a classe la teoria de Solomon Aasch, que en el seu estudi sociològic fet entre 
joves, en més del 75% dels casos, aquests acabaven confessant que triaven 
les coses amb què estaven d’acord tan sols perquè la majoria ho deia. Per a 
això, es llançarà una pregunta als joves sobre un tema qualsevol que els inte-
ressi (quin equip guanyarà la Lliga de futbol, si creuen que és millor decidir amb 
la ment o amb el cor, triar entre dues cançons de moda quin serà la que triomfi 
el proper estiu...) i dues respostes a triar. Cadascú, sense consultar els altres, 
haurà d’escriure la seva resposta en un paper i entregar-se-la al professor en 
un sobre tancat i sense posar-hi el nom. Quan el professor tingui en les seves 
mans tots els sobres, que hauran de ser iguals per no poder identificar-los, 
es farà la mateixa votació a mà alçada i es comptaran els vots. Després, es 
procedirà al recompte dels vots dels sobres i es compararan. Han sortit igual 
o no, i per què?

A casa: cada vegada que es plantegi un pla en família que sigui opcional, es 
durà a terme una votació de tots els membres implicats per decidir si finalment 
es fa o no (una sortida al camp, anar a un concert, conèixer una nova ciutat, 
visitar un museu, anar a la platja o a la muntanya de vacances, menjar pollastre 
o gall d’indi per sopar…).

Més: un article interessant sobre l’enveja i la síndrome de Solomon Aasch: 
veure enllaç. I més informació sobre pressió de grup: veure enllaç.

Decideixes tu o decideixen per tu?

SC

41
IN

Objectiu: aprendre a prendre decisions amb les dosis 
adequades de prudència i audàcia. Aconseguir que els 
joves se sentin capacitats per prendre part en la reso-
lució de conflictes, ja siguin personals, comunicatius o 
socials. 

Idees clau: posicionament, debat, argumentació, con-
clusió, posada en comú, anàlisis de pros i contres i 
equilibri.

Recursos: apartat de “Grandes Dilemas” de la web 
¡Menudo Dilema! d’Aldees Infantils SOS.

Desenvolupament: escollirem un dilema de l’apartat 
“Grandes Dilemas” per a adolescents de 12 a 16 anys. 
Hi ha diferents categories per treballar la part que cre-
gui més necessària per a cada grup: personals, comu-
nicatius o socials. Tots tenen les seves pròpies pautes 
per treballar-los: es proposa el dilema i es donen 6 res-
postes possibles. Els alumnes hauran de debatre sobre 
què farien en cada cas sense consultar les respostes. 
Una vegada presa la decisió sobre com actuar, es mi-
ren les 6 opcions per veure si coincideixen amb el que 
s’ha pensat.

A casa: cada vegada que sorgeixi un problema/dile-
ma, se li donarà als nois la possibilitat d’aportar idees 
i col·laborar en la seva resolució. En la sobretaula del 
cap de setmana, extreure del diari o de la televisió te-
mes interessants per a la seva edat i relacionats amb el 
seu entorn per xerrar en família sobre això.

Més: hemeroteca de dilemes: veure enllaç.

Tutoria grans dilemas 
sobre decisions
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Conservadors i progressistes. 
Es poden ser els dos?
Objectiu: conèixer les diferències entre els dos pen-
saments, com van sorgir i com han anat evolucionant 
al llarg de la història. Com ha anat afectant el canvi de 
poder entre els uns i els altres, possibles acostaments 
de parers, etc. Documentar-se correctament i amb prou 
informació sobre un tema.

Idees clau: política, posicionament, història i decisions 
que afecten el curs dels esdeveniments.

Recursos: llibres específics i cerca a internet, material 
d’escriptura o webs per crear tests, autoconeixement, 
reflexió i investigació.

Desenvolupament: distribuir diferents èpoques entre 
els alumnes per fer investigació sobre tot dos bàndols 
en determinats moments claus, com la Revolució Fran-
cesa o la Guerra Civil espanyola, en època de crisi… 
Anàlisi dels interessos de progressistes i conservadors 
durant la història, legítima defensa de diferents interes-
sos. Reaccions de la població en cada moment crític de 
la història. Una vegada que es tinguin clares les idees 
sobre què pensen/defensen els uns i els altres, els ma-
teixos alumnes crearan tests per saber si s’identifiquen 
més amb conservadors o liberals. 

A casa: parlem de política, si és possible de manera 
asèptica, sense intenció d’influir. Xerrar sobre els di-
ferents partits polítics del nostre país: quan sorgeixen, 
quins ideals representen, si són progressistes o con-
servadors, què o a qui defensen, com ho fan… Es par-
larà del dret al vot i la participació dels ciutadans en un 
règim democràtic per prendre decisions i com aquestes 
afecten el seu destí.

Més: un sorprenent article sobre un estudi científic al 
voltant de les diferències cerebrals entre conservadors 
i progressistes: veure enllaç.

Objectiu: redactar correctament, recapacitar sobre decisions preses en el pas-
sat i assumir que les decisions que es prenen porten conseqüències. 

Idees clau: si canviessin algunes decisions, què canviaria? Decisions que no 
afecten res, poc, bastant o molt sobre el que pot ocórrer.

Recursos: estris d’escriptura.

Desenvolupament: us han deixat una màquina del temps i us donen 
l’oportunitat de viatjar al passat per canviar una decisió que vau prendre. Qui-
na canviaríeu i per què? Mireu enrere, trieu i escriviu una redacció explicant 
per què vau decidir fer això en el seu moment, per què no tornaríeu a prendre 
aquella decisió, les conseqüències que va portar i com creieu que us hauria 
anat si haguéssiu triat un altre camí.

A casa: en acabar el dia, ens reunirem en família per analitzar decisions pre-
ses al llarg de la jornada. Quines decisions canviaríeu i per què si poguéssiu 
viatjar al passat en una màquina del temps i com influiria aquest canvi en la 
vida familiar?

Més: en alguns llibres o pel·lícules, la presa de decisions és crucial: des de 
la trilogia d’El Senyor dels Anells fins a Interestellar, Dos vidas en un instante, 
Family Man o Regreso al futuro. 

La màquina del temps 
de canviar decisions

SC
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Una sèrie de decisions 
catastròfiques
Objectiu: hi ha una dita popular que diu que les des-
gràcies no vénen mai soles. Una decisió inoportuna pot 
portar conseqüències negatives que al seu torn poden 
generar més conseqüències negatives, etc. I així succes-
sivament es pot anar formant una bola de neu gegant. 
Canviar d’idea i rectificar els errors pot frenar la cadena.

Idees clau: una decisió equivocada és normal, hu-
mana. Tots podem equivocar-nos i també tenim dret 
a canviar de punt de vista i rectificar. Ja diuen que 
“equivocar-se és de savis”. Quan ens equivoquem una 
vegada i una altra poden acumular-se els “punts” de 
males decisions i les conseqüències són pitjors. 

Recursos: pel·lícules, llibres, experiència personal i 
reconeixement de l’error.

Desenvolupament: analitzar casos de molts errors su-
mats (pel·lícules, històries, anècdotes, històries d’altres 
a qui coneixen) que els joves hauran buscat, viscut o 
escoltat prèviament i s’analitzarà per què la cosa va 
anar empitjorant en cada cas i com es va frenar o es 
podria haver frenat el desastre. 

A casa: els adolescents demanaran als membres de 
la família que els expliquin anècdotes de cadenes 
d’horrors que coneguin o hagin viscut per poder expo-
sar-los a classe.

Més: deu frases cèlebres sobre presa de decisions: 
veure enllaç.

Objectiu: mostrar la importància de l’equilibri mental a l’hora d’enfrontar-se 
al món dels negocis, en aquest cas, al joc de La Borsa. Detectar oportunitats, 
estar informat i aplicar prudència i audàcia. 

Idees clau: decisions preses amb cap, saber parar, prudència en el joc, ludo-
patia, decisions arriscades, l’espurna adequada d’audàcia i risc.

Recursos: diccionaris, ordinadors i connexió a internet.

Desenvolupament: es farà a classe una simulació del joc de La Borsa. Però 
per a això, prèviament hauran de tenir clars els conceptes, que buscaran en el 
diccionari. Una vegada entesos, almenys els principals (broker, actius, valors, 
acció, títol, cotització…), jugaran a la borsa utilitzant webs amb simuladors vir-
tuals. Després del joc, analitzaran els resultats personals per saber si han estat 
prudents o audaços prenent decisions. 

A casa: llegir junts la secció d’economia del diari o comprar un diari econòmic 
per familiaritzar-se amb la temàtica. Organitzar apostes en família sobre resul-
tats esportius, porres, etc. També es pot parlar sobre ludopatia i en quin punt el 
joc passa a ser una malaltia.

Més: simulador del joc de La Borsa: veure enllaç. I un original article que ex-
plica per què es prenen millors decisions econòmiques en un idioma estranger: 
veure enllaç.

Prudència i audàcia en els negocis
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Reciclar o no reciclar, aquesta és la qüestió, com di-
ria Shakespeare. Quelcom tan gran i important com 
l’equilibri del planeta està fet de petites decisions quo-
tidianes com la teva, de separar els envasos per reci-
clar-los, de fer-ho bé, de donar suport a les iniciatives 
que els fan més sostenibles, per disseny i materials, 
de valorar els productes que són possibles gràcies al 
reciclatge i de no abaixar la guàrdia ni un minut per-
què el que estem aconseguint junts es mantingui. Tu 
decideixes ser el que vols ser: depredador o protector, 
consumista o defensor de la sostenibilitat. El que deci-
deixes no tan sols t’afecta a tu, sinó que té conseqüèn-
cies en el que ens passa a tots. Les nostres decisions, 
ecològiques o generals, ens fan responsables. El millor 
de tot és que podem rectificar, canviar, millorar i difon-
dre raons i arguments perquè els altres ens escoltin, 
especialment els que confien en nosaltres: la nostra 
família, la comunitat escolar, el teu grup d’amics… De-
cideix bé, amb prudència i un punt d’audàcia, perquè el 
futur sigui possible. Estaràs satisfet d’haver contribuït 
a aconseguir-ho amb les teves decisions sobre hàbits 
quotidians com la separació de residus d’envasos.

Tutories de reciclatge

Les decisions

R
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Objectiu: solucionar un repte personal proposat pels pares de cada alumne.

Idees clau: autoavaluació, anàlisi, presa de decisions, repte, aposta personal.

Recursos: no es necessiten.

Desenvolupament: cada alumne haurà de prendre una decisió per solu-
cionar el repte preparat pels seus pares en sintonia amb el coordinador de 
l’activitat. El jove haurà de descriure el pas a pas (1. Definir el problema i 
l’elecció. 2. Informar-se sobre les opcions. 3. Deixar-se assessorar per qui 
tingui més experiència. 4. Enumerar les opcions. 5. Valorar les conseqüèn-
cies de cada una. 6. Pensar-ho i triar la millor alternativa) que li ha portat a 
prendre tal decisió. 

A casa: perquè el jove adquireixi agilitat a l’hora de prendre decisions encer-
tades, els pares hauran “d’entrenar-lo” implicant-lo en decisions del dia a dia 
(tornar de classe caminant o en bus, menjar bledes o col llombarda per sopar, 
quina espècia posar al guisat, quin moviment fer en una partida d’escacs, 
etc.) 

Més: Sabies que els videojocs d’acció entrenen per prendre decisions? Lle-
giu-ho aquí: veure enllaç. I consells a tenir en compte per prendre decisions: 
veure enllaç.

Tutoria d’avaluació:
L’art de prendre decisions
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Objectiu: valorar l’element de la persuasió i conven-
ciment individual a l’hora d’adquirir i implementar un 
hàbit com el del reciclatge. Analitzar factors com la mo-
tivació, les facilitats de les infraestructures, els incen-
tius, etc., a l’hora de fer-ho o les dificultats que poden 
impedir prendre aquesta decisió. Animar els joves per-
què assumeixin aquest hàbit com a cosa pròpia, sense 
traslladar aquesta responsabilitat als seus pares o a 
altres adults. 

Idees clau: detectar els líders d’opinió, valorar les raons 
per fer-ho o no, i prendre la decisió. Implicació personal.

Recursos: paper i estris d’escriptura, ordinadors o ta-
blets si s’opta per crear una enquesta online. 

Desenvolupament: farem una enquesta entre les fa-
mílies de la classe, tan àmplia com sigui possible, per 
tenir diferents segments d’edats (avis, veïns, pares) en 
què es pregunti sobre hàbits de separació i reciclatge, 
especialment en termes de motivació i decisió: què por-
ta a prendre-la, quines conseqüències coneixen de fer-
ho o no, quin és el motor de la decisió o si s’estableix 
sense pensar, si obeeix a campanyes o incentius, si 
coneixen campanyes sobre el tema, etc. Es faran un 
màxim de 15 preguntes o es dividiran els alumnes 
en grups perquè cada un aporti un bloc o una part 
d’aquestes. Una vegada portades a terme, es podrà fer 
un treball de tabulació i anàlisi dels resultats.

A casa: una estimació del volum de residus que ge-
nera la família i quin percentatge consideren que és 
reciclat o reaprofitat.

Més: estudis sobre hàbits de reciclatge d’Ecoembes: 
veure enllaç i baròmetre: veure enllaç. 

Enquesta: 
“Qui va decidir reciclar?” 
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Objectiu: adquirir una visió global sobre la gestió dels residus d’envasos, des del 
disseny i la producció de l’envàs i el producte fins a la seva distribució, consum, 
recollida, selecció, reciclatge i posada en el mercat de nous materials reciclats.

Idees clau: interdependència, sistemes de gestió, cicle dels envasos i paper 
clau del consumidor.

Recursos: paper d’embalar o pissarra de paper. Post-its i retoladors. 

Desenvolupament: dibuixar el circuit de gestió de residus en el municipi, es-
brinant el que puguin per a completar-ho entre tots: noms, càrrecs, funcions, 
llocs i responsabilitats. S’apuntaran les dades a la pissarra i es farà una foto 
del resultat final per passar-la en net en ordinador, amb les eines per a gràfics. 

A casa: preguntar pel grau de coneixement de la família sobre el treball de 
l’àrea mediambiental de l’ajuntament i els seus representants. Ubicació dels 
contenidors de separació de residus d’envasos més propers, punt net, així com 
productes reciclats que es coneixen i/o es consumeixen a casa.

Més: consulteu la infografia del sistema integrat de gestió de residus 
d’Ecoembes: veure enllaç. Memòries d’Ecoembes: veure enllaç.

49
Cadena de decisions en el reciclatge. 
Des de les institucions fins al consumidor 
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Objectiu: comprendre l’abast de 
la col·laboració i la coordinació de 
diferents estaments i entitats en 
el sistema integrat de la gestió de 
residus. Identificar les responsabi-
litats i funcions dels municipis res-
pecte als residus i el medi ambient 
en general.

Idees clau: ciutadania, col·labora-
ció, responsabilitat mediambiental, 
funcionament de les institucions i 
decisions a nivell legislatiu i executiu.

Recursos: programes electorals, 
webs d’ONG mediambientals...

Desenvolupament: als alum-
nes se’ls proposarà per al càrrec 
d’alcalde i per a això hauran d’oferir 
tres compromisos de millora de la 
gestió dels residus, que presenta-
ran davant dels seus companys. 
Es presentaran els candidats i les 
seves propostes, que se sotmetran a debat i a les preguntes dels altres sobre 
com es proposen portar-les a terme, i s’arribarà a una votació. 

A casa: demanar informació sobre el que creuen que hauria de millorar en 
matèria mediambiental en la zona i el grau de coneixement del que els partits 
polítics defensen o proposen en aquesta matèria.

Més: buscar els compromisos mediambientals dels diferents partits polítics per 
conèixer millor aquest vessant. Consultar ONG de temàtica mediambiental per 
conèixer les seves reivindicacions. Podríem comptar també amb la participació 
d’algun membre de l’àrea de medi ambient per explicar el seu treball, respon-
sabilitats i limitacions.

50
Decisions correctes. Ets l’alcalde de la 
teva ciutat: tria bé pel reciclatge
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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, Programes de 
Famílies i Tallers 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 Espan-
ya el 2014 és de 23.503 (6.275 a Espanya i 17.228 a Llatinoa-
mèrica 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



Amb la col·laboració de:

UN PROGRAMA PEDAGÒGIC
D’EDUCACIÓ EN VALORS

PER A SECUNDÀRIA


