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Benvinguts a la setzena edició de “Atura’t a pensar", el pro-
grama educatiu d'Aldees Infantils SOS per a Educació Se-
cundària. Ofert exclusivament en format digital obert, per a 
tots els centres que desitgin aplicar-lo i per a totes les famí-
lies que, amb els seus instituts o de forma independent, 
s'animin a fer-ho. Aquí teniu la nostra proposta anual per 
treballar amb els vostres fills i créixer junts.

El valor de l'atenció
Fa 16 anys, quan vam anomenar aquest programa “Atura’t 
a pensar", reflexionàvem ja sobre el tema de l'atenció, 
perquè consideràvem que era important que els nois es 
baixaran un moment del vertiginós ritme de les seves 
vides i els seus pensaments i reflexionessin atentament. 
L'atenció s'ha revelat en aquesta última dècada com una 
de les principals preocupacions de docents i pares i, en ge-
neral, de tota una societat que veu com les distraccions 
tecnològiques i audiovisuals minven la capacitat de con-
centració de nens i adults. Alhora, hem vist sorgir interes-
sants propostes per tot el món, encapçalades per defen-
sors de la intel·ligència emocional i social com Daniel Gole-
man, en què ens hem inspirat i basat per a la nostra pro-
posta anual. Paraules com meditació o mindfulness 
(atenció plena) sonen forts com a eines per ajudar a nens, 
adolescents i també-per què no-adults centrarem en els 
nostres objectius, gaudir el "aquí i ara" i, en definitiva, ser 
més feliços. 

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

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

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

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

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

Moltes gràcies pel vostre suport. Esperem que gaudiu 
d'aquest material i que us subscrigueu al nostre butlletí en 
www.aldeasinfantiles.es/educa per rebre periòdicament 
nous materials, idees, propostes i agermanament amb 
altres instituts i per demanar participar en el nostre partit en 
el Consell de la Joventut, un jornada realment única per 
tancar el programa amb els vostres alumnes.
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L’ATENCIÓ INTERIOR
¿Fer atenció? Ja t'agradaria! Però hi ha massa coses inte-
ressants que reclamen contínuament la teva atenció, per 
no parlar d'aquest continu flux de pensaments que porta 
imatges, idees, diàlegs, preocupacions i tantes altres 
coses. Aprendre a posar ordre a aquest caos és una habili-
tat crucial. Si ho aconsegueixes, serà una inversió que et 
portarà beneficis físics, mentals, acadèmics, socials i 
vitals.

L'atenció requereix entrenament. És una espècie de 
múscul mental que serveix per decidir quan passes d'un 
tema a un altre i fins i tot deixes de pensar en alguna cosa. 
És un interruptor que, amb pràctica, et permet dir "ara això, 
ara allò altre" i no desviar-te de la teva objectiu. Perquè dis-
treure és molt fàcil. Quan exercites l'atenció, pots detectar 
les distraccions, dir-te "NO" i tornar al que t'ocupa. Així, el 
temps s'estén més i et queda més lliure per a aquestes 
coses que, si es colen enmig de les altres, fan que el deixis 
tot a mitges.

Comença per entrenar la respiració. L'atenció plena en la 
respiració (mindfulness) s'obre pas a tot el món i fins hi ha 
empreses que l'han introduït en les seves rutines perquè 
les reunions i el treball siguin més eficients i la gent, més 
feliç. Has d'aconseguir relaxar un parell de minuts, tancar 
els ulls i no pensar en res més que en l'aire que entra i surt 
dels teus pulmons. Si entren pensaments, com si fossis un 
porter, ATURA’LS i digues fermament "ara no". Segueix 
respirant i, quan passin els dos minuts, et trobaràs amb la 
ment més descansada, receptiva i amable.

Durant el dia, fixa't metes. Donat un temps per fer una 
tasca i fa callar qualsevol pensament que interfereixi. Les 
distraccions més importants no estan a la tele, l'ordinador 
o els videojocs (que també), sinó dins del teu cap. Si estàs
descontent-i els adolescents solen estar-teves emocions 

segresten la teva atenció. La ment dóna voltes a qui va dir 
què ja com et vas sentir ... i això consumeix energia. Aturar 
la teva xerrada interior et dóna el control. Per això has de 
tornar al present. Perquè aquests pensaments que parlen 
d'ahir, d'abans, de fa una setmana ... o de matí o la setma-
na que ve ... generen tristesa i ansietat. L'ara és més pode-
rós. Ara passen les coses de veritat, fas, acabes, executes. 
I és el moment per ser feliç, estar agraït i valorar la vida. 
Quan el teu cap s'ompli de xerrameca devuélvete a la reali-
tat: en el "aquí i ara" està la clau.

El següent repte és saber retirar l'atenció. O sigui, resistir-
se. Hi ha coses que t'atrauen però saps que et retardaran, 
et perjudicaran i no aporten res. Retardar una satisfacció, 
esperar ganártela, deixar una mica de banda, curte la teva 
voluntat i està relacionat amb l'èxit futur, ja que les perso-
nes que prosperen són les que són capaços de tenir pa-
ciència, de no sucumbir a la temptació. Això ho aconse-
guiràs distraient l'atenció, inventant trucs per no obsessio-
nar, canviant aquest focus per un altre. Ser dels forts farà 
que la teva autoestima guanyi punts.

Per acabar, dóna-li espai a la creativitat. Si això de l'atenció 
et sona rígid, també és bo donar un marge per pensar dife-
rent, veure els detalls que altres no veuen i deixar fluir el 
tipus d'atenció més important de totes: l'atenció intuïtiva, la 
qual sorgeix del teu inconscient a partir del que has obser-
vat. No es pot forçar, però sí alimentar amb ambients propi-
cis, relaxació (una altra vegada) i permís per equivocar-se 
i gaudir. Si combines les dues atencions, concentració i in-
tuïció, portaràs les regnes de la teva vida, triaràs el que vul-
guis i ho aconseguiràs, i això et farà sentir genial.
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Explica'm un somni

1 PC

Arbre de motivacions 
de la classe

2 PC

Objectiu: els somnis solen generar interès, ens intriguen, sabem que són com missatges 
del nostre subconscient i pot resultar interessant que els analitzin per saber què hi ha en ells 
que els parla d'ells mateixos, de les seves preocupacions o de les seves intuïcions. 

Idees clau: subconscient, autoconeixement i atenció als senyals.

Recursos: llibres específics o cerca a internet. 

Desenvolupament: els joves explicaran algun somni que hagin tingut, intentant analitzar 
què els diu de les seves experiències, pors, preocupacions… Poden utilitzar diccionaris de 
somnis o buscar el seu significat. També escriure el seu propi diccionari, amb la qual cosa 
ells dedueixen què signifiquen, o un diari de somnis.

A casa: poden explicar tots els seus somnis al matí. També serà el lloc on portar un diari de 
somnis.

Més: aquí podem aprendre més sobre el llenguatge dels somnis: (enllaç), i la seva app amb 
més de 3.000 significats. 

Objectiu: no és cert que els adolescents no 
puguin prestar atenció. Sí ho fan quan quel-
com els interessa i motiva, així que serà qües-
tió de trobar la forma de relacionar allò que han 
d'aprendre amb allò que volen aprendre o que 
els motiva i per la qual cosa no senten que im-
porti l'esforç.

Idees clau: pedagogia i motivació.

Recursos: paper d'embalatge, post-its, papers 
en forma de fulles o fulles seques i retoladors 
permanents per escriure-hi. Espai a la paret 
per construir l'arbre de les motivacions.

Desenvolupament: construirem un arbre de 
motivacions col·locant aquelles que siguin 
semblants en una mateixa branca, amb un 
mateix color o una mateixa forma. A partir 
d'aquí, intentarem que els vinculin amb els 
temes que han d'estudiar o treballar perquè re-
sulti més fàcil parar-hi atenció.

A casa: també les motivacions poden ser un 
estímul. Buscarem les de tots per trobar què 
motivaria a tots i què podríem fer junts que 
agradés a tots els membres de la família.

Més: el Llibre Blau d'Aldees Infantils SOS re-
collia les enquestes que el professorat que 
participa en els nostres programes educatius 
contestava sobre el perfil dels adolescents a 
les seves aules. Aquí podeu descarregar-vos 
els resultats. 



ALDEES
INFANTILS SOS 

L’atenció 
interior

PROGRAMA
D'EDUCACIÓ
EN VALORS PER A 
ESO, EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA

CURS 2014-2015

TUTORIES
AMB SENTIT
PER A TOTS
ELS CICLES
EDUCATIUS

50 

Que entri el sol!

4 PC

Èxit al mig del soroll

3 PC

Objectiu: el nostre món està ple de distrac-
cions, però està en la nostra mà allunyar-nos-
en i concentrar-nos en el que de veritat impor-
ta. No són una excusa per deixar de parar 
atenció. 

Idees clau: estratègies per focalitzar l'atenció, 
superar les distraccions i discriminar missat-
ges.

Recursos: elements per fer soroll, efectes de 
so… 

Desenvolupament: es posarà en marxa un 
joc per provocar distraccions, amb converses, 
música, etc., però cada alumne intentarà 
mantenir-se concentrat i entendre el que lle-
geix o el que li diuen, o una conversació que es 
produeix en un lloc allunyat encara que audi-
ble. També aconseguir fer un exercici amb 
cascos que reprodueixen soroll o sons aleato-
ris pot servir per a aquesta activitat (no 
música).

A casa: es localitzaran les distraccions que fan 
que costi focalitzar l'atenció en la zona d'estudi 
o quan hi ha una conversa.

Més: heu sentit parlar del TDAH? Aquí t'ho ex-
plica algú que ho té i es pren amb molt humor 
com funciona la seva atenció: (enllaç). 

Objectiu: la major part de les vegades que perdem l'atenció és perquè la prestem als 
nostres problemes interns, a les preocupacions i als pensaments negatius. No hi ha res 
millor per millorar el grau de concentració que eliminar-los i que no hi hagi aquesta 
distracció interior; i, a més, en sentir-nos bé, concentrar-se serà molt més senzill. 

Idees clau: pensar en positiu.

Recursos: trossos de paper daurat o groc en forma de sols i retoladors per escriure-hi.

Desenvolupament: prepararan els sols de paper amb frases que transmeten idees 
positives, bon rotllo i autoestima, que portaran sempre amb els per tenir a mà quan 
mentalment detectin que s'estan deixant portar pels mals rotllos. 

A casa: observant la proporció elogi/càstig.

Més: a vegades és necessari distreure's: (enllaç). 
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Aprèn 
a respirar, 
aprèn 
a pensar

6 PC

Què et diu el teu 
diàleg interior? 
Escriu un monòleg

5 PC

Objectiu: prendre consciència de les nos-
tres distraccions és el primer pas per 
superar-les i millorar l'atenció individual. El 
diàleg interior és el principal motiu de 
pèrdua de l'atenció, però es pot arribar a 
silenciar voluntàriament una vegada es 
detecta.

Idees clau: segrest emocional, distracció 
interior i atenció. 

Recursos: estris d'escriptura. Si es volen 
gravar, càmera de vídeo. 

Desenvolupament: escrivim monòlegs 
que transcriuen el que penses mentre in-
tentes fer una altra cosa, el diàleg interior. 
Hauran de reflectir els pensaments de 
cada individu, siguin ridículs o profunds, el 
que els «ocupa» la ment, si és possible 
amb un toc d'humor. I se'ls posarà una du-
ració màxima, per exemple d'1 minut. 
Després sortiran a llegir-los o podran 
memoritzar-los i presentar-los en una altra 
sessió.

A casa: comentarem «el que estàvem 
pensant mentre se suposa que escoltava 
a…» i cada un explicarà la seva experièn-
cia de distracció interior.

Més: sobre el segrest emocional: (enllaç), 
i (enllaç). 

Objectiu: meditació per a joves-gimnàstica mental per fer front a les distraccions.

Idees clau: relaxació i atenció plena o mindfulness.

Recursos: hi ha algunes músiques per a la relaxació que poden ajudar, encara que l'exercici en 
realitat no necessita cap recurs específic.

Desenvolupament: els alumnes aprenen a respirar profundament (fins a omplir els pulmons al 
màxim i buidar-los al màxim també) sense pensar en res més. És una forma de concentrar-se en 
quelcom, com és precisament la respiració. Atenció plena en la respiració i correcció dels pensa-
ments quan apareix la distracció.

A casa: pràctiques per a tots de respiració els diumenges al matí.

Més: (enllaç). 
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Rap de la meva ment absent

7 PC

Aquí i ara! 

8 SC

Objectiu: les persones tendeixen a preocupar- 
se, a deixar volar la ment en el que va poder 
ser, dir o fer o en el que planegen per al futur. 
El present, que és el que en realitat importa i 
configura la seva realitat, es perd en aquestes 
distraccions. És important cridar a un retorn a 
la realitat i al que importa.

Idees clau: assertivitat, realitat, distraccions i 
atenció al present.

Recursos: es pot completar la frase amb un 
cartell fet amb cartolina o una música especial 
que al final es vinculi a aquesta idea. 

Desenvolupament: per torns, un alumne de la 
classe repetirà la frase «aquí i ara» perquè tots 
tornin a la realitat, sobretot si nota que es des-
pisten, que tot se'n va de la línia d'atenció, per 
cridar a la concentració.

A casa: mateixa acció, i cada mes recau en un 
membre de la família diferent.

Més: a L'illa, d'Aldous Huxley, els lloros de l'illa 
de Pali es passegen repetint frases edificants, 
entre elles «Atenció!» i «Aquí i ara» (enllaç). 

Objectiu: «no pensar» conscientment permet que l'atenció ascendent o la intuïció aparegui 
amb més facilitat. Les rimes d'un rap, per ser improvisades i ràpides, afavoreixen 
l'alliberament de creativitat.

Idees clau: pensament ascendent, intuïció i creativitat. 

Recursos: música de fons i gravadora.

Desenvolupament: entre tots inventaran un rap a partir d'un tema i una frase inicial que el 
següent continuarà, amb l'única condició que tingui a veure amb el tema i hi hagi rimes. 
S'obrirà a la improvisació a l'atenció ascendent, la inspiració i la intuïció o el subconscient 
que es fa present.

A casa: escriuran un poema, substituiran la lletra d'una cançó, d'un anunci, les veus del 
narrador d'un documental… intentant fer-ho de cop, sense pensar gaire, tal com sorgeixi. 
Podran fer-ho com a concurs o diversió.

Més: la creativitat espontània a la pel·lícula El club dels poetes morts (enllaç). 
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Desencalla't! 

9 SC

Targeta groga 
a la distracció

10 SC

Objectiu: ser conscients de les distraccions, 
aprendre a reconduir-les i reduir-ne el nombre 
amb el pas del temps.

Idees clau: distraccions i reconducció de 
l'atenció.

Recursos: targetes grogues com les dels àrbi-
tres de futbol.

Desenvolupament: es repartiran entre els 
alumnes targetes grogues perquè cada un se 
les entregui a si mateix quan detecti una dis-
tracció. Cada dia les tornaran després de la 
classe anotant quantes s'han entregat. Es va-
lorarà si a mida que avancen les sessions se 
n'entreguen menys.

A casa: també utilitzaran el sistema de les tar-
getes grogues quan es posin a estudiar o facin 
deures, per exemple.

Més: la qüestió no és viure aquesta activitat 
com un càstig, sinó com un entrenament, i 
equilibrar-ho amb petits premis. Aquí se su-
ggereixen pautes de compensació per a bons 
comportaments per a nens i adolescents amb 
TDAH (enllaç). 
I aquest és un interessant article sobre la hi-
persensibilitat dels adolescents a les recom-
penses:  (enllaç). 

Objectiu: quan una idea es resisteix o costa concentrar-se en un treball, faig un canvi de 
paisatge per trobar la solució.

Idees clau: context i atenció, canvi de ritme, ruptura de la monotonia i estratègies per 
millorar l'atenció.

Recursos: diferents espais del centre.

Desenvolupament: quan estiguin fent un problema que no els surt, intentaran canviar de 
lloc a la classe, sortir al bany o al passadís (i estarà permès en aquesta disciplina) i tornaran 
per comprovar si ha millorat la situació i s'han desencallat.

A casa: el mateix establint pauses i canvis de paisatge entre temps de tasques o estudi, per 
refrescar i propiciar l'aparició de solucions per a la relaxació de la tensió.

Més: necessites sortir a treballar fora per canviar d'aires i recuperar la inspiració? 
Aquí trobaràs les zones més pròximes de Wi-Fi gratuït a tot el món (enllaç). 
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Per què posposar? 

11 SC

Quan parlen 
les vísceres

12 SC

Objectiu: igual que succeïa en la prova de resistència a la temptació per a nens, als quals se'ls 
prometia una altra llaminadura si aconseguien esperar per menjar-se-la, podria haver-hi un 
equivalent per als adolescents (que també van ser com aquests nens). La capacitat de 
retardar una gratificació, per l'esforç i les habilitats emocionals que suposa, sembla estar 
relacionada amb les probabilitats d'èxit, i també sembla que no ve donada, que es pot treballar. 

Idees clau: paciència, habilitats emocionals i beneficis de la postergació de les recompenses.

Recursos: projecció del vídeo Marshmallow test, de Walter Mischel (enllaç), i càmera de 
vídeo i programa d'edició per als seus propis audiovisuals. 

Desenvolupament: els alumnes veuran el vídeo (o se'ls explicarà) de l'experiència dels 
caramels amb nens petits i se'ls demanarà que diguin on se situarien i com farien per evitar-ho. 
Inventaran l'equivalent per a adolescents i prepararan un experiment a l'institut, que també 
poden gravar en vídeo per donar el contrapunt a l'infantil. Hauran d'investigar i descobrir per 
què és interessant aprendre a posposar les recompenses.

A casa: posaran a prova la capacitat de posposar una gratificació a la família, com per exem-
ple unes postres o dolç temptador a la taula, etc.

Més: preparem marshmallows a classe? Aquesta bloguera també és professora d'institut i 
aquí inclou la seva recepta i la preparació de núvols casolans a classe. Una bona temptació… 
(enllaç). 

Objectiu: tota la informació que rebem es pro-
cessa en un instant al qual anomenem intuïció. 
La nostra ment reflexiva pot negar-se a 
interpretar-la, però el nostre cos reacciona da-
vant de les preocupacions i avisa de les deci-
sions que sembla prendre per compte propi 
per al que considera el seu benestar. 

Idees clau: sisè sentit i intuïció, emoció i fisio-
logia i somatització.

Recursos: siluetes humanes fotocopiades per 
a cada alumne i una única de mida gran 
(cartolina o paper d'embalatge) per fusionar i 
plasmar gràficament els resultats del grup.

Desenvolupament: es repartiran siluetes hu-
manes i cada un assenyalarà quina part li dóna 
molèsties/senyals quan es troba en tensió o 
nota quelcom especial i intuïtiu. Es donaran 
exemples de senyals amb moments en què es 
pot parlar del sisè sentit.

A casa: posaran en comú situacions similars 
en l'àmbit familiar.

Més: una píndola de 5 minuts sobre guiar-se 
per les emocions, (enllaç), i diversos capítols 
del programa Redes sobre el cervell i les emo-
cions. 
Aprendre a gestionar les emocions (enllaç), 
(programa 130).
Quan el cervell s'emociona (enlace), 
(programa 293). 
I ¿per a què serveixen les emocions?  
(enllaç), (programa 373). 
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L'hora blava

13 SC

L’atenció interior

Tutories de reciclatge

Prestar atenció és beneficiós tant si et con-
centres en les teves pròpies metes com si ho 
fas en assumptes que ens concerneixen a 
tots, com la conservació del medi ambient a 
través de la selecció dels residus d'envasos 
per al seu reciclatge. Segur que vas estar 
molt atent en la teva infància per saber quin 
tipus d'envasos es dipositava en cada conte-
nidor i segurament ara ja no et cal posar 
tanta atenció perquè ho has automatitzat i in-
corporat com un hàbit. Però l'atenció conti-
nua sent necessària perquè, amb el costum, 
de vegades cometem errors involuntaris. 
Això genera un percentatge de "impropis", 
errors que fan malbé part del que han fet els 
altres, de manera que cal seguir alerta per 
evitar-los. Són, sobretot, objectes que no 
són envasos i que, per associació amb el 
material amb què estan fets, podem tenir la 
temptació de dipositar en un contenidor. I es 
faran malbé perquè a la planta de selecció 
algú els haurà de retirar manualment i aca-
baran a l'abocador. Són, també, els envasos 
amb diverses parts que cal separar o els que 
"creuem", és a dir, que confonem el que va al 
groc (envasos de plàstic, metall, bric) amb el 
blau (envasos de cartró i paper) i viceversa. 
Així que segueix amb l'atenció en el reciclat-
ge, no et relaxis ... i tots hi sortirem guanyant.

R

Objectiu: les noves tecnologies, les que ens connecten, també contribueixen en certa 
manera a l'aïllament, a deixar de prestar atenció a un mateix o als altres. Així que buscarem 
un temps de silenci tecnològic al dia: sense ordinadors, sense portàtils, sense internet, sense 
telèfons… Ho hauran de fer també a casa i explicar, cada setmana, quins sentiments genera 
sentir-se «desconnectats».

Idees clau: atenció i noves tecnologies.

Recursos: no es necessiten.

Desenvolupament: després de practicar l'hora blava a casa durant dos setmanes, es posa-
ran en comú les sensacions i conclusions de l'experiència a classe i els arguments a favor i 
en contra per continuar-la. La idea és substituir-la en part amb altres activitats sense tecnolo-
gia, com la lectura i escriptura o, senzillament, aprenent a estar a soles i gaudint de la com-
panyia i la conversa d'altres, sense necessitar connectar-se a cap dispositiu.

A casa: pràctica de desconnexió quotidiana forçosa, per a l'alumne i per a la resta de mem-
bres (coincident o no).

Més: un dia que oblides el telèfon mòbil… t’adones de com estem de desconnectats, 
(enllaç), o el que et pots perdre per utilitzar massa el mòbil (enllaç).
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Memoritzant 
la carta 
de resposta 
del cap 
Seattle

15 R

Fem de classificadors. 
Descobreix els errors

14 R

Objectiu: alguns hàbits com el de la separació de 
residus d'envasos requereixen inicialment un cert grau 
d'atenció, a fi de detectar el que es diposita correcta-
ment en els contenidors de colors. Això significa 
concentrar-se mínimament perquè no es dipositi res 
que no sigui un envàs, en primer lloc, sigui quin sigui el 
material de què està fet. En segon lloc, quan el que es 
diposita ja és envàs, separar les seves parts i tenir 
present que, al contenidor groc, van els envasos 
lleugers, que són els de plàstic, metall o bric; al conteni-
dor blau, els envasos de cartró i el paper, i al verd, els 
envasos de vidre.

Idees clau: impropis, automatització de rutines i 
separació de residus d'envasos.

Recursos: fitxa de dibuix d'una cinta de selecció plena 
d'envasos i d'errors a detectar, retoladors fluorescents 
grocs i blaus i cronòmetre.

Desenvolupament: es distribuirà la fitxa entre els 
alumnes i, en el mínim de temps possible, o amb un 
temps màxim (1 minut), hauran de concentrar la seva 
atenció per localitzar el nombre més gran d'impropis 
d'aquesta cinta de selecció d'envasos lleugers. Això és, 
els productes que no són envasos o que són envasos 
però no són ni de metall ni de plàstic ni tipus bric i s'han 
col·locat per error.

A casa: detectarem els possibles errors en els envasos 
separats o, millor encara, abans que es produeixin, com 
«fàcilment equivocable».

Més: vídeo del reportatge Hazte Eco que explica 
com funciona una planta de selecció.
I una cinta de selecció aïllada per veure amb més 
detall.

Objectiu: la memorització és una tècnica utilitzada pels monjos budistes per millorar la 
concentració i disciplinar l'atenció. Memoritzant exerciten la ment i es proven a si 
mateixos. Podem fer aquí el mateix i promoure amb això valors de respecte al medi 
ambient i el medi natural? Si memoritzem el text entre tots, a més, comprovarem com 
funciona el valor de la col·laboració i la suma d'esforços, quelcom que és essencial 
perquè funcionin, per exemple, els sistemes de separació i recollida selectiva de residus 
d'envasos. Entre tots, sumen una millora per al planeta. 

Idees clau: memorització i atenció.

Recursos: text de la Carta del Jefe Seattle, escrita en resposta a una proposta de 
compra de terres per part del president dels Estats Units als indis americans, que 
parla del valor de la naturalesa i que encara és vigent.

Desenvolupament: podem plantejar l'activitat de diverses maneres; una, com a 
concurs de qui recorda més text (i llegint-lo o estudiant-lo per primera vegada, qüestió 
de concentració, que no de memòria), i una segona sessió havent tingut temps per 
memoritzar (més memòria que concentració). Una altra opció és repartir el text entre 
tots els membres de la classe (són aproximadament 24 paràgrafs) perquè entre tots 
memoritzin el total de la carta i ho puguin llegir l'un darrere de l'altre, gravant el resultat 
per editar un vídeo conjunt. 

A casa: pràctica de memorització amb aquest text i jocs de tipus anar construint sèries 
de paraules inconnexes per recordar-ne el màxim.

Més: versió d'aquest text de defensa de la naturalesa en vídeo (en castellà).
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La brossa és bella

16 R

Espai en verd per desconnectar 
en el centre

17 R

Objectiu: canviar d'ambient per desconnectar i recuperar la inspiració i la motivació 
respecte al fet de tenir cura dels recursos naturals.

Idees clau: inspiració, motivació, desconnexió i pensament ascendent.

Recursos: fotografies de naturalesa, objectes artístics fets a partir d'envasos 
reutilitzats, reproductor de sons de la naturalesa.

Desenvolupament: habilitació entre tots d'un espai ecològic confortable a partir de 
materials reciclats.

A casa: cerca de materials i envasos per a aquell espai i construcció d'un espai zen 
per relaxar-se o aïllar-se quan es necessiti.

Més: en el bloc Amarillo, Verde y Azul  trobareu milers d'idees en què inspirar-
vos, des de paisatges artístics creats amb materials reciclats fins a petites 
manualitats superfàcils i totes les notícies sobre l'apassionant món del reciclatge.

l ’espai verd
Objectiu: necessitem arreplegar tants argu-

ments com sigui possible per motivar-nos i 

motivar els altres per la separació d'envasos. 

Idees clau: motivació, pensament positiu, 

reptes col·lectius i separació i recollida selecti-

va de residus. 

Recursos: ordinadors amb accés a internet i 

pissarra o bloc de paper per a reunions.

Desenvolupament: busca informació i raons 

per aconseguir que separar els residus 

d'envasos ho fem però que molt a gust. 

Podrem utilitzar el taller d'informàtica per 

buscar informacions positives en relació amb 

les possibilitats de reciclar i les seves conse-

qüències beneficioses a diferents nivells 

(mediambiental, econòmic, social…). 

A casa: també buscarem informació sobre les 

quantitats d'envasos reciclats i el que repre-

sentaria que totes les persones col·laboressin.

Més: el Disseny d'envasos també és maco i 

cridarà la teva atenció per la seva 

creativitat.
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Segur que al fer-te gran algunes vegades et sents sol, com 
si fossis d'un planeta i una espècie diferent. Però la veritat 
és que no hi ets, ni has estat ni estaràs sol. Perquè formes 
part de l'espècie humana, que ha crescut, evolucionat i 
ocupat el planeta gràcies a la seva capacitat de mantenir-se 
unida, d'ajudar i de formar una societat o, el que és més o 
menys el mateix, de reconèixer-se com part d'una mateixa 
família. I encara que cada individu és únic, compartim més 
del 98% de la nostra genètica, pel que som molt semblants: 
lluitem per sobreviure, desitgem ser feliços i tenim senti-
ments semblants, encara que per diferents motius i expres-
sats de diverses formes. Aquest reconeixement d'igualtat 
és la base de la nostra societat, dels drets humans, i també 
una gran eina per aprendre a conviure. Mira als teus amics 
(i enemics), familiars (i coneguts), gent popular (i comú) i 
veuràs que tots són com tu, amb problemes, virtuts, defec-
tes, errors, pors, debilitats, tristeses i il · lusions. Quan et 
sentis malament o desconnectat, busca't a qualsevol perso-
na, intenta sentir que la coneixes i la entens i veuràs com 
alguna cosa canvia.

Tenir a altres persones en la teva vida és important: 
l'amistat, l'amor, el sentiment de pertinença, l'aprenentatge 
i la solidaritat sorgeixen al costat d'altres. I per viure en so-
cietat cal respectar unes regles i prestar una atenció a 
l'altre, per relacionar-sense conflictes. Per això cal saber col 
· locar al lloc dels altres per entendre què pensen, com se
senten i què necessiten ... i que ells ens entenguin al seu 
torn. Aquesta capacitat de posar-se en la pell d'un altre es 
coneix com empatia.

No és fàcil empatitzar perquè, de vegades, l'altre sembla un 
misteri. No sabem per què actua així, què pensa o sent. 

Però podem intuir si seguim les pistes que va deixant i 
que tots estem preparats per reconèixer a nivell incons-
cient: el fascinant llenguatge no verbal. Són els gestos, 
les expressions involuntàries dels músculs facials, el mo-
viment incontrolable de les mans, el que diu o amaga la 
mirada, el rictus de la boca i el to de la veu o els silencis, 
més que les paraules. Si parles menys i observes més, 
veuràs el que l'expressió dels teus congèneres mostra: 
energia o apatia, avorriment o passivitat, enuig, sorpresa, 
interès o desconnexió, si menteixen o et eviten, encara 
que les seves paraules s'esforcin per dir el contrari. I pots 
utilitzar aquest coneixement per aplicar-lo en tu mateix i 
atendre si generes acceptació o rebuig i així modificar la 
teva conducta per aconseguir encaixar.

Sentir empatia és una cosa instintiva, encara que algunes 
persones tenen problemes amb aquesta connexió 
humana i algunes malalties neurològiques com l'autisme 
donen una manca d'empatia en els qui les pateixen. Però 
el natural és compartir les emocions dels altres, encara 
que amb diferents graus. Gairebé tots estem configurats 
per saber si l'altre sento dolor o alegria, però no neces-
sàriament ho compartim, com quan el veiem en una pel · 
lícula o no ens importa massa. El següent pas és el de 
l'empatia emocional, quan l'emoció de l'altre ens traspas-
sa i ens contagiem i tenim ganes de riure o plorar per la fe-
licitat o tristesa d'algú, per exemple. I finalment, hi ha la 
que anomenem preocupació empàtica, i que consisteix a 
sentir compassió i solidaritat alhora, en no quedar impas-
sible i ser capaç d'entendre'l i fer un pas més, per ajudar, 
per millorar la seva situació. Creus que podràs arribar a 
dominar la teva atenció en els altres i actuar així?
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Contacte visual: 
sí gràcies

18 PC

Dos minuts de superherois

19 PC

Objectiu: millorar les relacions entre perso-
nes passa pel reconeixement de la seva per-
sonalitat i presència, quelcom que només 
s'aconsegueix amb el contacte visual directe. 
Les persones que esquiven la mirada trans-
meten negativitat i falta d'empatia. La mirada 
implica el reconeixement d'un semblant, una 
atenció a les seves necessitats i la comunica-
ció de les pròpies. 

Idees clau: contacte visual, llenguatge no 
verbal i empatia.

Recursos: exemples de mirades en fotogra-
fies de revistes (franques, fugisseres, malva-
des, simpàtiques, adolorides).

Desenvolupament: mirant els ulls dels altres, 
amics, persones amb què no et tractes, pro-
fessors, família… què hi veus que t'agrada, 
que no t'agrada, que et fa reconèixer-los com 
a iguals? No evitar saludar, de reconèixer-se 
al carrer….

A casa: també jugarem a mantenir la mirada i 
a acostumar-nos a mirar-nos en parlar, dema-
nar quelcom, trucar-nos per qualsevol cosa...

Més: vídeo d'algú que no ha vist la persona 
que estimava en 20 anys i no pot parlar, 
només expressió facial per demostrar-ho 
(enllaç).

Objectiu: diuen que la posició corporal afecta l'actitud i comportament. És a dir, que no sols 
la postura indica com ens sentim (arreplegats en nosaltres mateixos, segurs, poderosos, 
submisos...), sinó que, al revés, emprar una determinada postura, encara que sigui «força-
da», també pot ajudar-nos a interioritzar aquesta sensació. 

Idees clau: llenguatge corporal, jerarquia social, autoconeixement i canvi.

Recursos: revistes i internet per buscar imatges de postures corporals que denoten poder o 
submissió. 

Desenvolupament: en primer lloc, es farà una anàlisi de la posició corporal dels companys 
al centre en diferents situacions (esbarjo, exàmens, etc.) per veure si es correspon amb el 
seu paper en la jerarquia social (populars, líders, alternatius, aïllats). Després, veurem el 
vídeo d'Amy Cuddy sobre com el llenguatge no verbal dóna forma la nostra identitat (enllaç). 
A partir d'aquí, es faran pràctiques de les postures dels elements «alfa» i s'aplicarà la tècnica 
cada vegada que sigui necessari superar una situació que els imposa.

A casa: analitzarem les postures de tots i després explicarem les conclusions.

Més: jerarquia social, què és això d'alfes, betes, gxammes? Per al regne animal, l'etologia 
estudia el comportament dels animals que s'organitzen socialment (enllaç)
Sobre lideratge huma (enllaç), i un altre vídeo sobre el lideratge per a comprendre-ho millor 
(enllaç).
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Objectiu: entendre l'empatia no sols com un 
acte individual, sinó com un esforç col·lectiu 
per entendre's i ajudar-se, per prestar atenció 
a les necessitats dels altres entenent que ells 
també les prestaran a les seves.

Idees clau: empatia, compromís individual i 
fraternitat. 

Recursos: visionat de vídeo cadena d'empatia 
(enllaç).

Desenvolupament: cada alumne haurà de 
complir amb la seva part en la cadena 
d'empatia: farà una acció pensant en el benes-
tar d'una altra persona totalment anònima (o 
més, per augmentar les probabilitats) i es 
donarà de termini una setmana per observar 
com pot estar retornant a ells aquesta empatia 
cap als altres. 

A casa: tractarem d'ajudar-nos els uns als 
altres, prestant atenció al que els altres neces-
siten, sense que ho hagin que demanar (ajuda, 
un petó, un somriure, un berenar, un got 
d'aigua, fer una tasca com comprar o recollir).

Més: veure la pel·lícula Cadena de favores 
també pot ser interessant. Aquí en podeu 
veure el tràiler (enllaç).

Joc 
del policia-
lladre

20 PC

Cadena d'empatia
21 PC

Objectiu: estar pendent dels gestos dels altres és quasi com un joc en què descobrim compli-
citats, nervis, sentiments… Podem practicar-ho amb un joc, perquè aquesta atenció al 
llenguatge no verbal es produeixi en un entorn en què «tot» és permès i perdre o guanyar no 
és important.

Idees clau: atenció al llenguatge no verbal, empatia, estratègia, joc en equip i diversió. 

Recursos: baralla de cartes per repartir els diferents papers del joc anònimament entre els 
participants, junt amb cartes sense significat concret.

Desenvolupament: joc d'observació, en què cada un assumeix un rol i ha de «matar» fent 
gestos, o descobrir el culpable.

A casa: també es pot jugar.

Més: definició oficial del joc i regles per jugar-hi (enllaç).
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Dosi de fred per calmar 
la impulsivitat

22 PC

Sincronitzats

23 PC

Objectiu: tenir trucs per aprendre a retardar 
una recompensa i fer front a un caràcter impul-
siu pot resultar útil. En el moment en què apa-
reixen les «temptacions» es necessiten argu-
ments i recursos que les refredin. 

Idees clau: impulsivitat i reflexió, atenció als 
impulsos i capacitat per posposar una recom-
pensa. 

Recursos: paper quadrat blau o fins i tot 
hexaedres per muntar els vostres propis 
glaçons (enllaç).

Desenvolupament: escriurem en papers 
quadrats blaus, com glaçons de gel, les estra-
tègies que ens funcionen i casos problema. 
Com afecta als altres ser impulsiu, com reac-
cionen els uns i els altres (el laberint emocio-
nal).

A casa: indagarem en estratègies d'aquest 
tipus per portar-les a classe.

Més: test: ets impulsiu? (enllaç).

Objectiu: coordinar-se amb una altra persona suposa una atenció mimètica dels seus 
gestos i la incorporació dels propis perquè aquest també els copiï. Cal unificar ritmes, 
marcar temps, posar-se d'acord, aprendre a equivocar-se i a corregir-se… És una forma 
d'empatia plena a nivell físic i també emocional.

Idees clau: coordinació motora, automatització de moviments, reconeixement de llen-
guatge no verbal d'una parella sincronitzada, esforç i pràctica de rutina esportiva.

Recursos: es poden utilitzar accessoris per complicar o fer més atractiva la sincronitza-
ció, com pilotes, cèrcols, maces... També es pot utilitzar música per ajudar a marcar 
ritmes o etapes en la sincronització.

Desenvolupament: intentarem una sincronització de gestos amb una altra persona o 
grup (especial ed. física). Exemples de coreografies, esports en sincronització (salts, na-
tació, gimnàstica).

A casa: també podem jugar al mirall amb germans, pares... Serveix per veure els nos-
tres propis gestos reflectits en una altra persona i per maximitzar l'atenció en l'altre.

Més: exemple de perfecta sincronització entre els membres d'un grup o duet en esports 
com la natació sincronitzada  (enllaç). 
El salt de trampolí sincronitzat  (enllaç).
I la posada en escena d'un complex número musical  (enllaç).
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El to ho és tot
24 PC

El dolor de l'altre
25 SC

Objectiu: apreciar qualitats del discurs oral a part del missatge: el volum, el ritme, 
el timbre, els silencis i l'entonació i com influeixen en el significat percebut. Es 
parlarà sobre quins poden modificar-se voluntàriament i quins no o és més difícil 
fer-ho.

Idees clau: atenció auditiva, llenguatge no verbal, to i empatia.

Recursos: gravacions en format mp3 i reproductor amb altaveus.

Desenvolupament: sessió d'escoltar. Els nens aportaran àudios que reflecteixin 
diferents sentiments que els altres hauran de reconèixer (notícies, discursos, 
cançons). 

A casa: buscaran aquest tipus d'arxius i els comentaran per aportar-los a la 
classe i podran utilitzar la família com a voluntaris per ser gravats.

Més: com influeix el to, a més d'altres elements no verbals, en una entrevista de 
treball (enllaç).

Objectiu: reconèixer en els altres sentiments, 
emocions i dolor i aprendre a sentir una preocupa-
ció empàtica per ells, que porta a l'actuació com-
passiva i va més enllà de la simple empatia o ca-
pacitat de reconèixer una emoció en un altre.

Idees clau: compassió, acció, preocupació em-
pàtica i empatia. 

Recursos: targetes per anotar-hi els exemples i 
entregar-los al docent. També podem establir un 
codi per distingir tipus d'empatia en cada resposta 
amb adhesius de formes simbòliques com estre-
lles, que s'incrementen segons el grau de preocu-
pació empàtica i acció solidària o d'ajuda que se 
suggereixi. 

Desenvolupament: cada alumne aporta exem-
ples de patiment humà (situacions pròximes, llun-
yanes o en abstracte) i tres solucions sobre com 
es pot compartir, des de l'empatia cognitiva fins a 
l'empatia emocional i la compassió o preocupació 
empàtica, advertint les diferències entre elles. 

A casa: veurem junts també el vídeo. Parlarem 
d'altres persones que sabem que pateixen i expli-
carem per què.

Més: paràbola bíblica del bon samarità (enllaç).
I com la comenta Martin Luther King en el seu 
discurs «He estat al cim de la muntanya» 
(enllaç).
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Detectant 
microgestos

26 SC

S'admeten 
crítiques 
(dels 
meus 
amics)

27 SC

Objectiu: posar l'atenció en el llen-
guatge no verbal i el que aquest 
mostra. Ser conscients dels seus 
propis gestos en la comunicació amb 
els altres. 

Idees clau: llenguatge no verbal i 
comunicació.

Recursos: blocs de notes. Plantilles 
de siluetes de cares estàndards 
(oval, orelles, silueta d'ulls, nas i línia 
de boca).

Desenvolupament: a cada classe, 
diverses persones actuaran d'obser-
vadores i anotaran els microgestos. 
En una sessió final o al final de la 
classe s'explicarà què han observat. 
Poden incorporar-s'hi preguntes in-
còmodes, introduir mentides, etcète-
ra, per veure si a través dels gestos 
han estat detectades o no.

A casa: els microgestos també 
estan presents en les converses. Es-
taran atents a ells (i als que ells ma-
teixos fan).

Més: algunes pistes sobre l'empatia 
relacionades amb l'atenció a l'altre 
en el vídeo No estás escuchando 
(enllaç).

Objectiu: a vegades sí que serveixen les crítiques, si són constructives i venen d'algú que no 
pretén fer mal sinó ajudar. Entendre com ens veuen els altres ens pot ajudar a millorar i també a 
entendre'ls millor. Si troben els seus amics verdaders (amics, familiars, persones amb ascendent), 
podran fer la seva particular avaluació 360º, una de les tècniques més utilitzades per alts directius 
de tot el món. 

Idees clau: autoconeixement, crítica constructiva, canvi i atenció al que els altres expliquen sobre 
un mateix.

Recursos: enquesta amb preguntes sobre punts forts i febles de cada persona. Es pot fer servir la 
mateixa o que cada individu afegeixi les seves preguntes específiques. 

Desenvolupament: cada alumne triarà 4 dels seus amics «vertaders» per passar-los una enques-
ta sobre com el veuen. Les preguntes poden ser específiques o estàndards per a tots. Aquests 
quatre amics entregaran la seva resposta sincera perquè aquesta persona pugui utilitzar-la per 
conformar la seva pròpia imatge i veure's com li veuen els que l'estimen. Pot fer-se també anònim 
si es desitja una major sinceritat. També pot utilitzar-se una llibreta en blanc per conservar després 
millor les respostes i afegir-hi propostes d'actuació basant-se en aquests resultats.

A casa: farem aquesta enquesta als nostres familiars (i ells, al seu torn, amb els altres, si ho desit-
gen).

Més: el formador Carlos Cominero ens dóna algunes pistes per fer una crítica constructiva en 
aquest breu vídeo (enllaç), i també en el seu blog (enllaç).
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Modelant el teu “homuncle sensitiu”
28 SC

Connectats 
o desconnectats?

29 SC

Objectiu (per a educació artística/tecnologia/biologia): les emocions repercuteixen sobre 
el nostre cos, i els símptomes que a vegades observem no en són sinó el reflex. A més, no tot 
el nostre cos és igual de sensible, ni hi ha dues persones iguals.

Idees clau: somatització, emocions i fisiologia. 

Recursos: plastilina o argila o bé material per a dibuix. Dibuix de l'homuncle sensitiu de Pen-
field (enllaç).
I vídeo per conèixer millor què és (enllaç).

Desenvolupament: adaptaran la imatge de l'homuncle sensitiu a les seves especials caracte-
rístiques, on són més sensibles i accentuant les parts que senten més. Ho faran amb plastilina 
o argila. Comentaran les diferències entre unes i altres figures, punts en comú i diferències.

A casa: mostraran la figura i explicaran per què l'han fet així.

Més: podeu fer el vostre propi homuncle amb la vostra imatge utilitzant programes per defor-
mar la imatge fotogràfica com (enllaç), gratuït.  

Objectiu: comparar la comunicació personal 
versus la comunicació a través de les noves 
tecnologies i dispositius mòbils. L'empatia no és 
possible ni tan sols utilitzant emoticones… 

Idees clau: comunicació personal, descon-
nexió o aïllament i noves tecnologies de la infor-
mació.

Recursos: per obrir el debat es pot utilitzar 
aquest vídeo viral sobre la soledat de les perso-
nes connectades al mòbil o les que no l'utilitzen 
(enllaç).

Desenvolupament: s'iniciarà un debat sobre el 
que significa viure en el món virtual, estar pen-
dent del mòbil (vídeo «sense mòbil»)... són rela-
cions autèntiques o no? Què aporten les rela-
cions personals? Per què ens hi sentim més cò-
modes o més incòmodes? 

A casa: també portaran la pregunta i sobre el 
que els aporten les relacions reals enfront de les 
virtuals i viceversa.

Més: interessant ponència de Sherry Turkle a 
TED («Connectats, però sols?») (enllaç). 
Curt de Daniel Montes sobre les relacions per 
WhatsApp i mòbils (enllaç).
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A casa: miraran al voltant i escriuran 
globus amb el que creuen que cadascú 
està pensant. Pot fer-se l'exercici mirant 
fotos i afegint-hi post-its especials tipus 
globus amb el que sembla que senten en 
aquell moment.

Més: explicació de l'empatia en la nostra 
civilització (enllaç).

Lloc d'observació

30 SC

Objectiu: practicar l'empatia i observar atentament els detalls que ens suggereixen les his-
tòries i els sentiments que hi ha darrere de cada persona. Canviar de punt de vista ràpida-
ment, interpretant el llenguatge no verbal.

Idees clau: canvi de perspectiva i empatia.

Recursos: visionat del vídeo Empatía, una persona, una història (enllaç).

Desenvolupament: exercici d'empatia. Visitant un hospital o residència d'avis o a l'institut o a 
casa, intentant endevinar què pensa o sent cada persona present. Cadascú escriurà una frase 
per a cada persona que passi i amb la qual s'encreui, intentant reproduir el seu estat d'ànim o 
un pensament que sembli tenir.
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Càmera oculta

31 R

Objectiu: conèixer i descriure el llenguatge no 
verbal que es relaciona amb emocions de satis-
facció, sorpresa, agraïment i solidaritat. 

Idees clau: agraïment, sentit de pertinença a un 
grup, anàlisi del llenguatge no verbal, sorpresa i 
empatia. 

Recursos: aquest vídeo de la campanya 
"¿Dónde te lo dejo?" del Canal Ecoembes fet a 
Sevilla per agrair als ciutadans la seva contri-
bució al reciclatge.

Desenvolupament: analitza les cares dels pro-
tagonistes d'una càmera oculta del reciclatge a 
Youtube. Què et diuen? Com reaccionaries? En 
preparem una?

A casa: podem preparar una «trampa» posant 
cartells de gràcies per reciclar-me en envasos o 
en les bosses de reciclatge i observarem la cara 
de qui les llegeix.

Més: més exemples de càmera oculta a 
Castelló,  o Jaén. I fins a Quebec.

L’empatia

Tutories de reciclatge

Posar-se en la pell d'un altre, caminar en les seves sabates, mirar a través 

dels seus ulls ... això és l'empatia. És un exercici de companyonia íntim, 

perquè compartim molt més: les seves necessitats, les seves idees, els 

seus sentiments i forma d'actuar per comprendre-la millor. Per exemple: 

qui separen els envasos per reciclar se senten orgullosos de fer-ho i ho 

assimilen com un hàbit. Darrere de la seva conducta hi ha motivació i satis-

facció per formar part d'alguna cosa més gran i amb conseqüències per al 

planeta. En canvi, quan parlem de que algunes persones no reciclen, 

hauríem de posar-nos al seu lloc i preguntar per què. Potser, el que a tu et 

sembla evident, com saber què va a cada contenidor o com es recull o què 

es farà amb això, per a altres persones és tot un misteri. N'hi ha que no ho 

van aprendre de petits, els que desconfien, que es rebel · len contra qual-

sevol norma ... si poses atenció als seus motius ia la seva estructura 

mental, podràs descobrir com ajudar-los a incorporar-se a aquest gran 

equip humà que entra en joc quan parlem de reciclatge. Quin argument 

podràs emprar amb aquesta persona? ¿Parlaràs de medi ambient o de 

responsabilitat ciutadana? De neteja o d'ecologia? De aprofitar els recur-

sos o de crear ocupació verda? De civisme o de treball en equip amb la 

família, els amics, els veïns ...?

R
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33 R

Posa't en el meu lloc: 
Què faries si visquessis 
en un abocador? 

Objectiu: posar-se en el lloc de persones que viuen en un context molt diferent del seu, per 
a les quals els residus són una mica més que un problema mediambiental que els expliquen 
a l'escola, per a les quals són el seu medi quotidià.

Idees clau: reciclatge, supervivència en un medi ambient hostil i solucions creatives.

Recursos: vídeo sobre l'Orquestra Cateura per al visionat previ a aquesta activitat.

Desenvolupament: debat sobre aquesta història: atenció a altres perspectives respecte al 
reciclatge més difícils. Idees del que faries en aquesta situació, com treure-li partit, què 
podria sortir d'aquí. Orquestra d'instruments de Cateura i altres expressions artístiques i 
exemples d'utilització de residus per sobreviure. Anar d’allò concret fins al global, passant 
per l'empatia amb les persones que ho pateixen. 

A casa: podem comentar la història, acostar-nos a un abocador, veure la pel·lícula Slum-
dog Millionaire.

Més: la part bella de la naturalesa també està en aquest vídeo.

R

En la ment de qui 
no ho fa 

32

Objectiu: conèixer i rebatre els arguments dels 
que no col·laboren amb el reciclatge, entendre el 
concepte de col·laboració i de suma d'esforços 
individuals.

Idees clau: col·laboració, arguments i motivació.

Recursos: enquestes fotocopiades per entregar a 
veïns, familiars, companys…

Desenvolupament: es tracta de posar-se en el 
lloc de les persones que no col·laboren en el 
reciclatge (o no ho fan prou bé), analitzar els seus 
perquès i plantejar formes de superar aquestes 
reticències. Per a això es farà una enquesta 
(anònima) sobre hàbits de reciclatge i se seleccio-
naran únicament aquelles que contestin que no i 
per què. 

A casa: combatrem amb arguments les raons que 
es podrien donar per no separar envasos, una 
vegada des d’un punt de vista i una altra, des d’un 
altre.

Més: Ecoembes també s'interessa per conèixer 
l'opinió dels ciutadans, els seus dubtes, els seus 
arguments i el seu hàbit de separar per reciclar. 
Aquí teniu l'Estudi d'hàbits de reciclatge.
O el Baròmetre de la recollida selectiva.
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SISTEMeS D’ATENCIÓ
Fer-se gran té alguns avantatges inesperades com, per 
exemple, millorar pel que fa a atenció global es refereix. 
És aquest tipus d'atenció que no té tant a veure amb 
concentrar-se en alguna cosa durant un temps, sinó en 
ser capaç d'obrir el teu zoom mental i entendre molt millor 
per què i com ocorren les coses. És una cosa que, quan 
ets més petit, és difícil d'apreciar, perquè et falta informa-
ció i experiència, però que ara pots millorar i perfeccionar. 
L'atenció global és aquest tipus de comprensió de com 
funciona una estratègia bèl · lica, què significa un mapa o 
una cronologia, de veure la imatge que es forma en un 
puzle o de descobrir la trama d'una història d'espies o de 
misteri. És una gran capacitat, valuosa per a tu i per al 
món, que demostra maduresa i intel·ligència

Hi ha persones que, senzillament, ho veuen. Tenen una 
gran atenció global i amb només alguns indicis ja s'han fet 
una idea de què va tot. Vine els circuits i sistemes que 
corren per sota de la pell de les coses, les pautes o els 
sistemes. El caos existeix ... però menys per a ells. Treba-
llar aquest aparent do és possible, i es basa en exercitar 
l'observació dels detalls que semblen insignificants i 
discriminar quins són realment crucials i quines podrien 
descartar per superflus. Imagina't com a responsable de 
seguretat d'un casino o de la logística d'una empresa 
d'exportació. Afegeix unes dosis de curiositat, intuïció i 
enginy i pots convertir-te en el que vulguis, perquè domi-
nes com un artista el que tothom desitja: la visió de 
conjunt.

Pensar des d'una visió panoràmica no significa en absolut 
que hagis de menysprear les petites aportacions perso-
nals o el paper que juga cada individu en una situació. És 
més, les persones que tenen una atenció d'aquest tipus 

són capaços de valorar el potencial de cada membre d'un 
equip-com si fos una màquina-per situar-lo en el punt en 
què donarà millor rendiment. També és important per al 
bon planificador saber motivar les persones per a qui orga-
nitza perquè donin el millor de si mateixos i el resultat sigui 
superior a la suma de cada individu. És el que es coneix 
com a coneixement col · lectiu, i és vital en una època en 
la qual la informació flueix i tots disposem de peces valuo-
ses amb què construir alguna cosa important per al grup. 
Perquè tots tenim capacitat per observar, aportar i enten-
dre, encara que observem, aportem o entenguem coses 
diferents, que és el que ens dóna aquesta riquesa final, 
que és la de compondre alguna cosa molt més complex 
que el que haguéssim obtingut per nosaltres mateixos.

Si vols tenir aquest envejable tipus d'atenció, et recoma-
nem que practiquis i t'esforcis dia a dia, perquè les hores 
de vol ho són tot. Motiva't pensant en les moltes coses que 
podràs aconseguir amb ella i amb les poques coses que 
encara no domines. Pots practicar amb problemes de 
lògica o amb videojocs d'estratègia o de localització 
d'objectes, endevinalles, lectures o roleplays de misteri, 
pel · lícules de suspens o passejades per la ciutat, manten-
int atent a tots els detalls, al que se surt del comú ... Es 
tracta de veure els detalls amb precisió sense perdre la 
imatge de conjunt: que vegis cada pinzellada i el quadre 
alhora. I no oblidis que la creativitat neix de l'atenció, 
d'observar i alhora d'aportar més de tu. Oblida't de pensar 
"com toca" o com els altres esperen. Ser original és veure 
el que altres no veuen, l'inesperat, no creure't el que et 
diuen o el que sempre es fa així, perquè aquesta és 
l'espurna de l'atenció genial, com la de Sherlock.
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Mirar més enllà

35 PC

Canvi de líder 

34 PC

Objectiu: permetre a cada individu conèixer les seves pròpies capacitats i habilitats dins 
del treball en equip, entendre com funciona la coordinació d'esforços i com es comple-
menten els diferents talents i com canvien els resultats segons el paper que adopta 
cadascú.

Idees clau: intel·ligències múltiples, lideratge, rols i treball en equip. 

Recursos: gorres, xapes o etiquetes per indicar el paper de cada membre de l'equip.

Desenvolupament: exercicis en petits grups i canvis de líder per veure els efectes i com 
es treballa per millorar (atenció als diferents membres, dinàmiques, responsabilitats, 
química de les personalitats, etcètera).

A casa: repartiment de responsabilitats en tasques de forma rotatòria.

Més: sobre lideratge, algunes idees de jocs que poden anar bé, a més d'altres recursos 
sobre lideratge en petites píndoles (enllaç).

Objectiu: ser capaç de canviar el focus del 

detall al global, de l'anècdota a la conclusió ge-

neral. 

Idees clau: atenció sistèmica i atenció al detall.

Recursos: internet, revistes i càmera fotogràfi-

ca pròpia. 

Desenvolupament: creació o recopilació de 

fotografies, ja sigui d'un detall concret o amb el 

focus obert per situar-ho en un context. Visió 

de globalitat, de conjunt.

A casa: atenció als detalls i a la visió general 

de cada habitació (pot ser amb fotos del mòbil, 

per exemple).

Més: zoom in i zoom out en obres d'art. Un de-

tective en el museo, d'Anna Nielsen (Ed. 

Blume), proposa en forma de còmic i joc un au-

tèntic exercici d'atenció (enllaç).
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Sobrevolant la situa-
ció

37 PC

Fotografia panoràmica

36 PC

Objectiu: ser capaç d'arribar a un nivell d'abstracció i profunditat reflexiva que transcendeixi 
els detalls i unir la informació aïllada per formar un tot.

Idees clau: concepte global, contrast entre globalitat i detalls. 

Recursos: càmeres de fotos digitals, paper fotogràfic i impressores per imprimir les millors 
fotografies. Si es desitja fer com slider, pantalla per a projecció de la presentació creada en 
ordinador. 

Desenvolupament: exposició col·lectiva de fotografies panoràmiques (amb objectiu especí-
fic o unint diverses fotos). Visió de conjunt.

A casa: buscaran fotografies d'aquest estil entre els àlbums familiars o s’anirà d'excursió per 
aconseguir-les i aprofitar per valorar els paisatges, en detall i en globalitat.

Més: podreu veure en aquest vídeo com capta el conjunt del paisatge i al mateix temps tots 
els seus detalls Stephen Wilshire, a qui s'ha anomenat «la càmera humana», i que pateix un 
trastorn que afecta la seva atenció (enllaç).

Objectiu: en alguns moments és important 
saber parar una espiral d'implicació emocional 
negativa, ser freds i aïllar-se de la situació per 
poder veure solucions no agressives i que fins i 
tot puguin aportar-nos relaxació o humor.

Idees clau: segrest emocional, ment reflexiva, 
relaxació i sentit de l'humor.

Recursos: no es necessiten. 

Desenvolupament: per grups, busquen solu-
cions per a uns casos que se'ls plantegen (fitxes, 
com en els concursos, que surten d'un sobre) 
per superar l’«estancament» de situacions 
agressives, viciades, etc. (com seria l'enuig per 
fer una cua que no avança), gràcies al fet de fixar 
l'atenció en altres detalls i separar-se del focus 
negatiu.

A casa: reconeixerem casos en què ens hem 
ficat en un laberint de negativitat i inventarem un 
nou final, amb una solució més creativa.

Més: l'activitat no es tracta tant de pensar en po-
sitiu com d'apartar conscientment una emoció 
que segresta la nostra atenció i lucidesa. Però si 
volem informació sobre pensament positiu, aquí 
trobarem algunes cites i pensaments breus i opti-
mistes (enllaç).
I també en aquest curiós blog (enllaç) que té el 
seu propi canal de vídeo amb aquesta entrada 
sobre pensament positiu (enllaç).
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3x1

39 PC

Assaborir el silenci

38 PC

Objectiu: la motivació d'un individu i d'un grup 
enfront d'un problema de difícil abast, encara 
que en el qual es pot exercir un cert canvi a 
través de les conductes individuals, requereix 
un equilibri entre els pensaments positius, que 
reforcen la necessitat d'esforçar-se amb un 
punt negatiu que ens obliga a treballar per la 
supervivència, que ens urgeix a actuar. 

Idees clau: automotivació, autodisciplina, anàli-
si d'aspectes positius i negatius en situacions 
complexes. 

Recursos: per controlar la proporció de 3 
arguments positius X 1 negatiu, entregarem 
fitxes de colors (verd i vermell) en proporció de 
3 a 1. 

Desenvolupament: anàlisi de diferents temes 
en abstracte buscant punts que ens obliguen a 
lluitar i d'altres que inciten a avançar. El curt, 
mitjà i llarg termini a nivell cerebral.

A casa: usarem la mateixa tàctica per moti-
var-nos per a diferents tasques.

Més: sobre l'automotivació i la capacitat per 
fer el que vulguis a la vida: «T'atreveixes a 
somiar?» (enllaç)., i «On els teus somnis et 
portin» (enllaç).

Objectiu: valorar la relaxació i la tranquil·litat i els seus efectes sobre la ment, sobre la 
dinàmica del grup i sobre el ritme de vida en general.

Idees clau: reflexionar, ser conscients de l'entorn i gaudir del silenci.

Recursos: excursió a un espai natural en què es pugui gaudir del silenci o espai tancat 
que pugui aïllar-se de sons. 

Desenvolupament: experiència conjunta i individual. A casa (també podria ser a classe 
o al gimnàs del centre), sortir per buscar el lloc ideal en la naturalesa on poder estar
callats uns minuts i assaborir el silenci. 

A casa: també pot fer-se l'experiment a casa. 

Més: és possible el silenci absolut? En aquest article sobre les càmeres anecoiques i 
l'obra d'un músic que va intentar experimentar-ho per compondre (enllaç).
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1 minut 
de reflexió, 
llapis fora

40 PC

Guió per a una pel.lícula de misteri

41 SC

Objectiu: relacionar fets amb conseqüències i ser capaços d'estructurar un relat de forma coherent.

Idees clau: idear un argument sobre una premissa inicial, nus i desenllaç. 

Recursos: paper de format DIN A3, si és possible amb vinyetes preformatejades per omplir i estris de 
dibuix. 

Desenvolupament: dibuixaran o escriuran el guió o storyboard (tipus còmic) d'una història de misteri. 
Tractaran que en la trama i el desenllaç apareguin detalls llançats prèviament per poder reconstruir el 
resultat final. 

A casa: mirarem junts pel·lícules de misteri i comentarem si eren previsibles o no (també compartir una 
novel·la de misteri, per torns, o un audiollibre).

Més: si us ve de gust muntar un cicle de pel·lícules de misteri per a després debatre sobre elles, 
valorar-les o prendre-les com a model, podeu fer servir aquestes llistes de suggeriments: 
• Enllaç 1
• Enllaç 2

Objectiu: potenciar la capacitat de 
reflexió, de planificació i d'espera. 
Ser capaços de retenir l'acció per 
anteposar altres passos com la 
relaxació. 

Idees clau: relaxació i paciència.

Recursos: cronòmetre o rellotge 
de sorra.

Desenvolupament: abans 
d'exercicis i d'exàmens, es 
dedicarà obligatòriament un temps 
per llegir i reflexionar. No es 
permet començar a escriure fins 
que passi com a mínim 1 minut (o 
més).

A casa: hauran d'esperar també 1 
minut abans de començar un 
problema o un exercici dels 
deures.

Més: t'agradaria saber des de 
quan es dedica 1 minut de silenci 
com a mostra de respecte?: 
(enllaç).
A què podríem dedicar-li un? 
Quina causa o personatge creus 
que ho mereixen en el vostre 
centre, barri o localitat? Què dóna 
per pensar aquest minut?
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Simplificant
Objectiu: ser capaç de resumir, d'extraure 
l'essencial d'un text i de descartar allò no relle-
vant. Aprendre a fer lectures «en diagonal» per 
rescatar els elements importants d'un text.

Idees clau: resumir, abstraure i simplificar rea-
litats complexes.

Recursos: llibres de text, novel·les, periòdics, 
revistes, informes…

Desenvolupament: resumir els punts bàsics 
importants, diferenciar allò rellevant d'allò d'un 
text donat. Es pot limitar l'extensió màxima en 
caràcters, perquè tots juguin amb la mateixa 
premissa. Els textos poden procedir de capí-
tols de diferents matèries per resumir, textos li-
teraris, notícies… Una altra opció és potenciar 
l'atenció auditiva i fer un resum d'una xerrada, 
una ponència o un discurs. 

A casa: qualsevol membre explicarà una 
pel·lícula o una anècdota sense poder excedir 
un temps concret, per no avorrir el seu 

Més: una altra versió d'aquesta activitat és la 
matemàtica, millorant la capacitat de reduir i 
simplificar operacions, per reduir la complexitat 
a la mínima expressió. Aquí trobareu activitats 
en diferents nivells (enllaç).

43 SC

Roda de premsa. 
Fent les preguntes adequades

42 SC

Objectiu: valorar les persones que són capaces de proporcionar informació, fixar-se 
metes i plantejar-se preguntes per aconseguir-les, analitzar dades i treure'n conclusions. 

Idees clau: buscar informació procedent, inferir conclusions de diferents tipus de dades, 
fixar-se objectius i estratègies per aconseguir-los.

Recursos: col·locació de les taules i cadires de l'aula, com en una roda de premsa (taula 
frontal i cadires davant). Blocs de notes. Micròfon i gravadora. 

Desenvolupament: exercici de teatre, escenificant una roda de premsa amb diferents 
propostes de temes importants amb personatges importants. Fer les preguntes adequa-
des serà cosa de gent intel·ligent. Podem proposar situacions en què les persones que 
compareixen disposin de determinada informació que no diran si no se'ls pregunta. Es 
podran gravar per escoltar després el que s'ha dit, valorar si la resposta era completa o 
no, si desitjaven donar aquesta informació o no. 

A casa: joc d'endevinar una situació a base de preguntes, joc de la caixa de les sorpre-
ses...

Més: aquí teniu els canals de vídeo de l'Agència EFE (enllaç), i Europa Press (enllaç), 
on trobareu exemples de rodes de premsa, si voleu veure com funcionen.
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Fes-ho viral

44 SC

Coaching. Diga’m què faig malament

45 SC

Objectiu: el suport d'una persona de confiança, d'un mentor o mestre, d'un coach, és una 
forma de millorar en l'atenció sobre el que fem, incorporant noves perspectives externes i 
l'experiència o el coneixement d'altres. 

Idees clau: mentor, suport extern, confiança, assessorament i noves perspectives sobre un 
mateix.

Recursos: pissarra per anotar-hi les conclusions de l'activitat. 

Desenvolupament: per parelles, un farà d'entrenador de l'altre analitzant què fa malament i 
ajudant-lo a millorar (educació física o una altra disciplina). Podrà allargar-se l'activitat a més 
d'una sessió, incloent-hi treball fora de classe per millorar, per poder veure els avanços. Des-
prés de l'activitat es farà una posada en comú de com ajuda i quins avantatges té 
l'«entrenador» o possibles desavantatges d'aquest sistema. 

A casa: els nens podran ajudar els seus pares o germans dient el que fan malament en una 
tasca concreta i aquests, al seu torn, ho faran amb ells, amb ànim constructiu.

Més: aquí es defineix com ha de ser un bon entrenador. Tens aquestes qualitats? (enllaç). 
I un exemple en vídeo per a un esport com el tennis, amb bones i males pràctiques 
d'entrenament (enllaç).

Objectiu: canviar una situació a vegades 
depèn de donar-la a conèixer amb un bon 
missatge col·locat estratègicament. Les 
xarxes socials, internet i els nous mitjans di-
gitals ens permeten que la informació flueixi 
i es comparteixi ràpidament. Els joves poden 
ser així conscients de la seva capacitat de 
participar i de canviar o modificar la realitat. 

Idees clau: participar, opinar, difondre i 
compartir un missatge. 

Recursos: ordinador amb connexió a inter-
net. 

Desenvolupament: inventarem una cam-
panya per una bona causa, com per exem-
ple que els germans segueixin junts, perquè 
la facin viral detectant les persones i els llocs 
clau per expandir-ho. 

A casa: faran «m'agrada» i «compartir» en 
causes interessants (vegeu les d'Aldees In-
fantils SOS a Facebook o el canal de Youtu-
be).

Més: a la pàgina d'Aldees Infantils SOS 
teniu altres opcions per col·laborar online i 
sense cost per fer viral el treball que desen-
volupem (enllaç), i enviar e-postals als teus 
contactes (enllaç).
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50 col·lectiu
És possible un món 
més solidari?

47 SC

Coneixement col.lectiu

46 SC

Objetivo: entendre com la suma de coneixements és molt major al que donaria 
l'addició de coneixements individuals, generant relacions, inferències, idees de 
millora, etcètera. Aprendre com a través de la participació poden formar part 
d'aquest procés. 

Idees clau: coneixement col·lectiu, gestió del coneixement, informació globalitzada 
i accés a la informació. 

Recursos: targetes per anotar-hi propostes de possibles temes. 

Desenvolupament: es proposarà un tema estrany o original perquè tots aportin el 
que en saben, sense utilitzar fonts d'informació addicional (ni enciclopèdies ni 
internet) i entre tots es construeixi un article tipus Viquipèdia o directament a Viqui-
pèdia, on el coneixement es construeix entre tots. Per exemple, sobre el mateix 
centre educatiu, el seu barri, poble o ciutat, un monument local, etcètera.

A casa: es buscarà una paraula a l'atzar en una enciclopèdia i tots diran què en 
saben i veuran si amb aquestes informacions poden deduir una mica més.

Més: aquí trobareu les instruccions per col·laborar a Viquipèdia: (enllaç).

Objectiu: analitzar els grans canvis des de les 
petites contribucions individuals, ser capaços 
d'analitzar grans qüestions i proposar solu-
cions, entendre com funcionen grans sistemes 
socials. Esbrinar les condicions, les variables 
que actuen i es requereixen i també les conse-
qüències, els canvis que se'n derivarien. 

Idees clau: solidaritat, participació i compren-
sió sistèmica.

Recursos: pissarra per anotar-hi les propos-
tes. 

Desenvolupament: debat sobre la solidaritat 
al món. Visió a llarg termini i de les implica-
cions dels canvis de conducta, polítiques, etc.

A casa: recolliran les opinions per traslladar al 
debat.

Més: si volen participar en un món solidari, 
poden començar per veure on es requereix la 
seva ajuda voluntària, que apareix en webs on 
es reuneixen les ONG i associacions per de-
manar persones així (enllaç).
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La ruta del contenidor

48 R

Sistemes d’atenció

TutorIEs de reciclaTGe

L'atenció global creix en fer-te gran. D'alguna 
manera, la teva mirada es fa més àmplia, 
t'allunyes el zoom i entens una mica millor per 
què algunes funcionen com ho fan ... o justa-
ment per què no. Un dels grans sistemes que 
necessiten la maduresa que ara tens és la de 
la gestió dels residus. La sostenibilitat no és 
més que una forma de posar l'atenció en els 
diferents punts d'un circuit que inclou consu-
mir i recuperar, preservar els recursos 
naturals i mantenir el progrés. En aquest gran 
sistema hi intervenen molts agents, institu-
cions i persones, que participen en les 
diferents fases: des del dissenyador industrial 
que defineix un producte i el seu envàs 
(lleuger, pràctic i reciclable) fins a les cadenes 
de supermercats i distribució, les institucions 
que s'encarreguen d'ubicar els contenidors a 
prop de les llars o les rutes per als camions 
que recullen els envasos fins a les plantes de 
selecció o les empreses recicladores. On 
estàs tu en aquest sistema? Quin és el teu 
paper? Sense tu, sense el consumidor 
responsable, el sistema no funcionaria, 
quedaria incomplet. Gràcies a aquest gran 
circuit podem sentir-nos orgullosos de portar 
una vida que no estigui en contradicció amb el 
desenvolupament ni la conservació del plane-
ta. Formes part d'alguna cosa molt gran i entre 
tots fem que cada cop funcioni millor.

R

Objectiu: conèixer l'entorn local i com s'adapta la recollida selectiva de residus, quines 
necessitats suposa i com es gestiona. Ubicar en un mapa els punts de recollida de conte-
nidors de colors i les rutes dels camions per a la seva recollida.

Idees clau: gestió de residus, ecologia i contribució de les institucions i els ciutadans al 
sistema. 

Recursos: mapes de la localitat, districte o barri. 

Desenvolupament: els alumnes dibuixaran sobre un mapa de la localitat les rutes que 
segueixen els camions de recollida d'envasos (contenidors de colors). Si no disposen 
d'aquesta informació, traçaran les que creguin més adequades i efectives.

A casa: observaran els dies de recollida dels contenidors de colors més pròxims (o ho 
preguntaran als seus veïns i botigues del voltant).

Més: a Google Maps o Google Earth es pot localitzar la vostra localització o jugar a 
com es col·locarien en altres ciutats.
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50 R

Objectiu: ser capaç d'analitzar punts febles i avantatges i trobar noves 
solucions (model DAFO: debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats). Analit-
zar des d'un punt de vista sistèmic els problemes globals. Atendre a la dimen-
sió individual i local com a punt de partida per introduir canvis. 

Idees clau: gestió mediambiental dels residus d'envasos, millora dels sistemes 
de gestió i anàlisi de diferents variables que impacten en el medi ambient.

Recursos: blocs de paper per a pissarres de reunions, cartolines preparades 
per a una anàlisi DAFO i informació sobre aquesta metodologia per a cada 
grup. 

Desenvolupament: per grups, cada un s'assignarà un paper: productors-
envasadors, comerciants, consumidors, ajuntaments… Cada grup analitzarà 
les oportunitats de millora en els circuits, des de l'ecodisseny fins a la major 
participació, el millor aprofitament d'espais, de materials, noves energies, 
etcètera, i imaginaran com repercuteixen en un millor funcionament d'aquest 
circuit i, en últim terme, en l'estat de la naturalesa (menor ús de matèries prime-
res, energia, aigua, contaminació…).

A casa: veuran què poden millorar com a consumidors, encara que ja estiguin 
separant, per optimitzar la seva col·laboració.

Més: anàlisi DAFO.

I si… Causa-efecte en el 
món del reciclatge

49 R

Objectiu: relació de causes i conseqüències aplica-
des a la problemàtica mediambiental dels residus, 
impacte de les mesures de recollida selectiva de re-
sidus d'envasos i de la col·laboració ciutadana en el 
resultat final.

Idees clau: ecologia, sostenibilitat, col·laboració i re-
collida selectiva de residus d'envasos.

Recursos: post-its o trossos de papers de colors 
(groc i blau, per exemple, per simbolitzar el que es 
relaciona amb envasos lleugers de plàstic, metall o 
tetra bric o el paper i els envasos de cartró), retola-
dors, xinxetes, fils o llana per unir les xinxetes, si es 
desitja crear un efecte de teranyina o emfatitzar les 
relacions entre causes i efectes.

Desenvolupament: s'enganxaran papers a la paret 
començant per un de petit. En el petit, s'hi escriu «I si 
no es reciclés el plàstic…», i en el següent, alguns 
efectes; en els següents, tipus arbre o augmentant 
en grandària, els efectes que se'n van derivant, 
primer a mitjà termini i després a llarg termini del fet 
de col·laborar o de no col·laborar amb el reciclatge, 
de petita a gran escala. Pot fer-se també com una 
bola que cada vegada s'embolica amb més paper 
(amb les raons escrites) i es converteix en una bola 
gegant. Podem fer-ho en positiu; no cal que sigui ca-
tastrofista, sinó al revés, motivador.

A casa: podem veure documentals que parlin de les 
possibilitats que s'obren en tenir noves matèries reci-
clades. Buscarem productes reciclats al mercat.

Més: aquí trobareu 38 eines per a fer gràfics sorpre-
nents.

Oportunitats de millora en el món dels
envasos (producció, disseny, recollida…)



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

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

A L’ESTAT ESPANYOL

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

ALDEES INFANTILS SOS ÉS UNA ORGANITZACIÓ 

D’AJUT A LA INFÀNCIA, INTERNACIONAL, PRIVADA, 

SENSE ÀNIM DE LUCRE, INTERCONFESSIONAL 

I INDEPENDENT DE TOTA ORIENTACIÓ POLÍTICA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.aldeasinfantiles.es

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

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

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

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

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

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

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

ALDEES
INFANTILS SOS 



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

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

A L’ESTAT ESPANYOL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

         www.aldeasinfantiles.es

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

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

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

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

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

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

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



www.ecoembes.com

Amb el suport de:

UN PROGRAMA PEDAGÒGIC
D'EDUCACIÓ EN VALORS

DES D’ALDEES INFANTILS SOS
PER A ESO, EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

OBLIGATÒRIA

ALDEES
INFANTILS SOS 


