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Aquest curs escolar recuperem un dels principals valors 
que ens defineixen i ens fan humans: la confiança. Un 
valor que s’entén sempre en dos sentits: la confiança 
que sentim que els altres ens mereixen i la que oferim 
nosaltres al seu torn. Aquesta confiança és precisament 
un dels pilars bàsics de la nostra organització, perquè 
estem convençuts que només demostrant confiança en 
les potencialitats dels nens i joves que atenem a Aldees 
Infantils SOS ells la faran seva i seguiran endavant, si-
guin quines siguin les situacions que els hagi tocat viure.

Amb el valor de la confiança, a més, volem con-
tinuar treballant en el sentit que vam iniciar el 
curs anterior, de prevenció de la violència i de 
l’assetjament escolar, quant a la necessària con-
fiança entre iguals per al correcte desenvolupament 
de l’adolescent. Des de l’empatia i el coneixement 
de les necessitats de l’altre, segurament molt sem-
blant a les meves, creem una xarxa que ens sus-
tenta, en la qual podem confiar i sobre la qual cons-
truir la nostra esperança, que no és una altra cosa 
que la confiança en un futur positiu.

Des d’aquesta confiança en què cada un de nosal-
tres és una part valuosa i necessària en la societat 
us demanem que us convertiu, com a docents, en 
detectors de qualsevol símptoma que us indiqui que 
un jove s’aïlla i trenca la connexió amb el seu grup 
i amb el món. Vivim en un món en què és fàcil créi-
xer sol, fins i tot tenint família i un entorn escolar 
normal. També concorren les circumstàncies, i els 
mitjans tecnològics, perquè un jove que no se senti 
acceptat o còmode amb el seu entorn, voluntària-
ment o no, se separi, s’aïlli i perdi els vincles amb el 
món a què sent que no pertany. Us demanem que, 
des dels centres escolars i les famílies, sigueu els 
primers a donar-los confiança, sense dosificacions, 
amb generositat, perquè puguin gaudir d’un sentit 
de pertinença, integrar-se, participar i confiar nova-
ment. Que es faci realitat el nostre desig que cap 
noi creixi sol.
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Benvinguts a la tretzena edició del programa 
educatiu “Para’t a pensar” d’Aldees Infantils 
SOS. Després de més d’una dècada des del 
nostre aterratge en l’educació en valors en 
les escoles d’Educació Secundària del nostre 
país, continuem apostant per la formació inte-
gral dels alumnes. Desitgem de tot cor que els 
nostres programes hagin fet efecte en tota una 
generació d’adolescents, que els hagin propor-

cionat eines per relacionar-se millor amb si ma-
teixos, amb els altres i amb el món en què els ha 
tocat viure. Estem segurs que construir des de 
l’interior de les persones és una garantia per a la 
societat, que desitgem que segueixi cada vega-
da més justa i solidària, gràcies a tots aquests 
nois que s’han parat a pensar any rere any.
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Al llarg de la vida a vegades ens acompanyen unes per-
sones i a vegades unes altres. En els primers anys són 
els nostres pares i germans, fidels i incondicionals, i tam-
bé els professors. Alguns amics estaran a estones i uns 
quants, quasi, quasi, fins al final. Potser tindrem parella, 
fills, mascotes… Però hi ha una persona que tant sí com 
no hi serà sempre. Endevines de qui es tracta? Doncs sí: 
ets tu mateix. I com que el recorregut és llarg, és impor-
tant que des del principi aprenguis a conèixer-te bé: qui 
ets, com penses, què vols i quin tipus de persona vols 
ser. Semblen preguntes complexes, però hi ha temps per 
respondre-les, no et preocupis.
Estimar-se i confiar en un mateix és un gran valor i pots 
aprendre a fer-ho. Els que tenen una bona autoestima són 
més feliços i generen bon rotllo perquè transmeten aques-
ta seguretat que tot, amb ganes i esforç, es pot aconse-
guir. Això no significa convertir-te en un prepotent, sinó tot 
el contrari: ser conscient que tens totes les eines per sortir 
endavant i sentir-te a gust amb tu mateix tant com puguis.
Et donem unes quantes idees perquè creixi aquesta con-
fiança en tu mateix des d’avui mateix:

•Quan et sents inferior, el que hi ha darrere és por. De 
què? Què és el pitjor que pot passar? No val la pena có-
rrer el risc? Mai et penediràs d’haver fet quelcom, sinó de 
no haver-ho intentat.
•No et comparis amb ningú. Per a què? Et portarà temps 
descobrir que no hi ha res millor que ser tu mateix. Per 
què no començar ara mateix a assaborir-ho?
•No et centris en el que no saps, no pots o no tens. Posa’t 
amb el que sí. El llenguatge mental és trampós, així que 
no et capfiquis en pensaments negatius.

•Si necessites una dosi extra de confiança en tu mateix, 
pots optar per enganyar el teu cervell. Fes com que et 
sents així de fort i de bé i, al final, et sentiràs exactament 
així. Utilitza trucs com treure pit, posar-te ben dret o estar 
un estoneta amb els braços fent nanses (encara que sigui 
d’amagat) per sentir-te com el gall del galliner.
•Té un pla de vida, un projecte propi, un somni. Visualitza’t 
arribant a la teva meta. Si t’ho dibuixes, ho escrius, et 
guardes una foto… ho tindràs present i aniràs, inevitable-
ment, cap a ell.
•No et posis excuses per no fer les coses. Si t’hi poses, tot 
acaba per succeir. Això sí, no de la nit al dia. Pas a pas. 
Focalitza’t en petits avanços, en el dia a dia.
•Dóna-li valor a allò que en té. No et creguis tot el que et 
diu qualsevol. A vegades, alguns amics no ho són tant i 
operen variables com l’enveja, la gelosia o la competiti-
vitat, que no controles. Aprèn a discernir entre crítiques 
constructives i destructives o opinions personals sense 
més valor. A més, l’opinió que altres tenen de tu és el seu 
problema, no el teu. Ah, i creu-te també els elogis.
•No importa tant el que els altres esperen de tu sinó el que 
tu esperes de tu mateix. És a tu a qui no has de decebre, 
després de tot.
Per acabar, tenir defectes és el normal. Qui no els té? 
Són les teves cartes i et toca jugar-les. Quan et coneguis 
en profunditat podràs utilitzar les bones i apartar les que 
no ho són tant. Sabràs com funciona “la teva màquina” i 
confiaràs en tu mateix més que en ningú.
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Ara em vull, ara no
Objectiu: racionalitzar per què, depenent del nostre 
estat d’humor i de la situació que vivim, la confiança en 
nosaltres mateixos canvia, i com a conseqüència, tam-
bé l’autoestima. Veure amb perspectiva els diferents 
estats d’ànim.

Idees clau: estat emocional, influència de factors en 
l’estat d’ànim, habilitat emocional i autoestima.

Recursos: fotografies en paper o digital; folis i bolígrafs.

Desenvolupament: els alumnes hauran de portar a 
classe dues fotografies d’ells mateixos: una en què 
s’agradin i es vegin especialment guapos i una altra en 
què no s’agradin ni es vegin reflectits. Hauran de dividir 
un foli en dos columnes i escriure què estava passant 
en cada cas: què havia passat a casa? I a l’escola? Per 
què van triar la roba que porten posada o l’expressió 
que fan davant de la càmera? Si no són capaços de 
recordar-ho, ho poden imaginar o inventar.

Més: els alumnes llegiran les seves dues columnes da-
vant de la resta de la classe. La resta de companys els 
han d’oferir frases de confort o per restar importància a 
aquests moments, que tots podem tenir.

A casa: traiem els àlbums antics de fotos dels nostres 
pares i avis; busquem instantànies en què la nostra fa-
mília aparegui més o menys feliç; els demanem que 
ens expliquin què estava passant en cada ocasió.

21 2
PC PC

Objectiu: aprofundir en els sentiments de cada alumne, en els seus gustos, 
ideals, aspiracions o vocació.

Idees clau: convèncer-se a un mateix que som capaços d’aconseguir allò 
que ens proposem, sempre que tinguem la passió, les aptituds i la tenacitat 
de perseguir-ho.

Recursos: mirall de peu, càmera de vídeo, ordinadors, programa d’edició, etc.

Desenvolupament: es demanarà als alumnes que preparin preguntes 
que voldrien fer-li a algú molt important que vindrà a classe, però sense 
dir-los qui és. Es buscarà una aula en què hi hagi un mirall gran i aniran 
passant, si és possible, d’un en un i sense més públic que ells mateixos i,
en tot cas, una persona que farà de càmera. Els alumnes hauran de fer les 
preguntes que havien preparat a la persona que tenen davant del mirall: 
ells mateixos. Tant les preguntes com les respostes haurien de ser sinceres 
i espontànies.

Més: les entrevistes es gravaran en vídeo; després poden editar-ho i mun-
tar un petit curt que poden guardar de record i visionar quan passin uns 
quants anys, per veure com han anat evolucionant.

A casa: se’ls pot demanar als pares que facin el mateix exercici d’entrevistar-
se a ells mateixos davant un mirall, recordant el que haurien dit a la mateixa 
edat que tenen els seus fills adolescents o, directament, tal com són ara. 
Recorden què pensaven d’ells mateixos en aquella època?

Mirall, entrevista a una gran persona
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Una carta que arriba 
del meu jo futur

24

Objectiu: si tenim confiança en nosaltres mateixos, 
som optimistes i pensem que les coses ens sortiran bé 
a la vida, el futur s’encara de forma positiva. Projectar 
és un gran pas per avançar a la vida.

Idees clau: projecte de vida, optimisme, esperança en 
el futur i en les capacitats personals.

Recursos: folis, bolígrafs, ordinadors, tauletes tàctils, 
impressores, etc.

Desenvolupament: a classe de Llengua, els alumnes 
escriuran una redacció imaginant que han passat tren-
ta anys i el seu “jo” del futur es dirigeix al seu “jo” 
actual per explicar-li com li han anat les coses en tot 
aquest temps i donar-li alguns consells o esperança. 
Es pretén que siguin optimistes, positius i tinguin con-
fiança en ells mateixos; per tant, aquesta carta ha de 
reflectir que la vida els ha anat bé. Poden parlar tant 
a nivell laboral com sentimental o familiar. Tot el que 
projecten hauria de fer-los sentir reconfortats i segurs 
per enfrontar el que ara és un futur incert.

Més: poden organitzar un concurs de relats curts i triar 
la carta que considerin millor redactada o més original.

A casa: poden veure en família la pel·lícula Retorn al 
futur, un film clàssic dels anys vuitanta en què un jove 
nord-americà és transportat trenta anys cap al passat i 
ha d’animar el seu futur pare en tot el possible perquè 
la seva confiança i autoestima l’ajudi a ser una perso-
na feliç.

Objectiu: entendre que els humans som éssers complexos, la personalitat dels 
quals està en constant evolució depenent del que anem vivint en el dia a dia.

Idees clau: la personalitat és quelcom canviant; les persones no es poden li-
mitar a uns quants adjectius, sinó que les influències externes i el caràcter de 
cada persona fa que estiguem en constant procés de canvi i d’aprenentatge.

Recursos: caixa de plàstic o cartró, etiquetes adhesives, retoladors, etc.

Desenvolupament: junt amb el professor, els alumnes crearan unes etique-
tes de diferents formes i colors amb cartolines, retoladors i imperdibles; en 
aquestes etiquetes escriuran adjectius que s’utilitzen habitualment per des-
criure companys per les seves aptituds i/o qualitats: líder, treballador, cons-
tant, amable, social, alegre, positiu, enèrgic, contradictori, extravertit, intro-
vertit, etc. Després les col·locaran en una caixa. A continuació, un per un es 
posaran drets davant de la resta dels seus companys, i entre tots decidiran 
quines etiquetes col·locar-li.

Més: s’anotarà en una llista les etiquetes que s’han posat entre tots i, final-
ment, cada alumne haurà de puntuar quant s’hi identifica i s’etiquetarà a si 
mateix triant-ne una o diverses, o afegint-ne d’altres si no hi són. L’objectiu 
és entendre que ningú pot ser reduït a un sol adjectiu, que cada persona és 
quelcom molt més complex i ampli.

A casa: han de demanar als seus pares i avis que els expliquin històries reals 
de quan eren joves; descobriran que els seus progenitors són molt més que 
la imatge que tenen d’ells en l’actualitat.

Treu-te les etiquetes!
3

PC PC
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IN

Me, Myself and I
Objectiu: prendre consciència del “jo” en tots els sentits, 
abstracte i també físic, per poder treballar qui som, què 
volem i cap a on va el nostre projecte de vida.

Idees clau: visualitzar-se a través de la música i del 
moviment; utilitzar la percepció física a través de tots 
els sentits.

Recursos: reproductor de música, ordinador, altaveus, 
diccionari d’anglès, etc.

Desenvolupament: a la classe d’Educació Musical o 
d’Educació Física es treballarà amb la cançó “Me, Myself 
and I”, de Bebe Rexha i G-Eazy. La idea és que interiori-
tzin el significat de la cançó i que es moguin seguint el seu 
ritme, amb suficient espai per ballar i per expressar-se
lliurement. La lletra d’aquesta cançó comença dient:

Oooooh, it’s just me, myself and I
Solo ride until I die
Cause I got me for life
(Got me for life, yeah)
Oh I don’t need a hand to hold
Even when the night is cold
I got that fire in my soul…

Més: a la classe de Llengua anglesa poden utilitzar la lle-
tra completa de la cançó i traduir-la; després faran un de-
bat en anglès sobre si estan d’acord o no amb el missatge 
que expressa.

A casa: portaran la lletra de la cançó traduïda a casa i 
preguntaran als pares i germans què opinen sobre el seu 
significat: si estan d’acord que a aquesta vida venim i ens 
n’anem sols o si, al contrari, pensen que la major part del 
temps estem acompanyats.

I si… El que podria haver dit o fet si 
tingués alta autoestima

Objectiu: reflexionar sobre com ens agradaria comportar-nos de vegades i 
com ho fem en realitat; la timidesa i la manca de confiança no sempre deixen 
les persones mostrar-se tal com són.

Idees clau: influència de l’autoestima en la conducta i les emocions. Re-
conèixer que la falta de seguretat ens impedeix desenvolupar-nos plena-
ment i actuar de forma coherent amb els nostres valors. Formes de treballar 
l’autoestima; assetjament escolar, la importància de com actuen els testimonis.

Recursos: folis, bolígrafs, ordinador, impressora, cartolines, llapis, etc.

Desenvolupament: els alumnes hauran d’escriure o representar, per parelles, 
una situació en què van actuar d’una manera però els hauria agradat fer-ho 
d’una altra (ex.: “Una vegada vaig veure com es reien d’un company de classe 
altres alumnes de l’escola perquè no feia bé els exercicis d’educació física i vaig 
passar de llarg; en veritat m’hauria agradat enfrontar-me a aquells alumnes i dir-
los que no haurien de riure’s de ningú per cap motiu”). Després llegiran en pú-
blic aquests exemples i reflexionaran sobre quina motivació necessiten per ser 
assertius i valents i, malgrat tot, actuar de forma coherent amb els seus valors.

Més: a la classe d’Educació Artística crearan un còmic protagonitzat per un 
superheroi inventat el major poder del qual sigui fer i dir sempre el que pensa 
i actuar com considera més adequat. Aquest superheroi serà el seu àlter ego i 
haurà d’actuar en les situacions en què els alumnes s’hagin trobat.

A casa: els pares explicaran exemples d’oportunitats que van perdre per no 
haver fet o dit el que de veritat volien fer o dir; es penedeixen més del que han 
fet o del que no han arribat a fer?

265
PC PC
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Objectiu: no tothom té el mateix talent. L’educació actual reconeix més capa-
citats que les logicomatemàtiques o lingüístiques, des de la reflexiva o intra-
personal fins a la relacional, musical o cinestèsica. Rescatar aquests talents 
restitueix la confiança d’alumnes frustrats en altres camps.

Idees clau: intel·ligències múltiples, orientació vocacional.

Recursos: test fotocopiats i bolígrafs, ordinador o tauletes tàctils, etc. Aquí 
teniu una sèrie de tests online: Test 1, Test 2 i Test 3.

Desenvolupament: per parelles, els alumnes es faran entre ells el Test 
d’Intel·ligències Múltiples del psicòleg americà Howard Gardner o una altra 
versió. Amb aquest test podran avaluar quina és la seva intel·ligència més 
marcada: lingüística, logicomatemàtica, visual espacial, musical, cinestèsica, 
naturalista, intrapersonal i finalment interpersonal. Una vegada obtinguin els 
resultats del test han d’aconsellar el company cap a on hauria d’enfocar la seva 
carrera professional per fer allò que veritablement li agrada i en què destaca.

Més: també en parelles, poden recollir més informació sobre les opcions 
d’estudis universitaris, de grau o altres formacions alternatives, prenent com a 
referència els resultats del test.

A casa: si els pares volen fer un regal als fills, una bona idea és regalar el llibre 
El elemento, de l’educador Ken Robinson. Aquesta obra s’ha convertit en un 
text de referència per a professors, alumnes i la societat en general, ja que ana-
litza el punt de trobada entre les aptituds naturals i les inclinacions personals. 
Segons Robinson, “l’element” és el que enforteix el sentit de la teva identitat i 
millora el teu benestar.

27
En el meu element. 
Analitzant les meves intel·ligències

Objectiu: què significa ser autònom i autosuficient? No 
necessitem que ningú ens digui sempre com fem de bé 
les coses o que ens premiïn. Cada persona és capaç de 
valorar i reconèixer quan és així i premiar-se per això.

Idees clau: ser objectiu per reconèixer quan les coses 
es fan bé o no; ser independent per sentir-nos orgullosos 
de nosaltres mateixos i premiar-nos quan ho considerem 
oportú, indistintament del que facin les persones al nostre 
voltant.

Recursos: mòbil, càmera de fotos, tauleta tàctil, ordinador, 
etc.

Desenvolupament: el reforç positiu sempre anima els 
nois, però aquest reforç positiu no ha d’arribar exclusiva-
ment de l’exterior; cada persona, ja des d’una edat prime-
renca, ha d’estimar-se a si mateixa, valorar-se i premiar-se 
quan ho cregui necessari. Els alumnes triaran quin tipus 
de caprici o privilegi els agrada donar-se quan fan quelcom 
bé, intentant que no tinguin per què ser grans premis ma-
terials (un gelat, un passeig, un estona de tele, una estona 
de videojocs…). També faran una llista de les coses que 
mereixen aquest premi (treure bona nota en un examen, 
ajudar a fer les tasques de la llar, ajudar un veí a pujar la 
compra, etc.).

Més: durant aquesta setmana es faran una foto gaudint del 
moment ”premi” i la compartiran amb la resta de la classe 
en el blog/grup explicant per què i amb què es van premiar.

A casa: com a família també ens podem premiar (per 
exemple: reciclem molt bé, sempre parem atenció de no 
consumir molta energia, som respectuosos amb els veïns, 
etc.). Com a premi es pot anar al cinema, al teatre, a un 
concert, etc.

Em faig un regal (i deixo 
d’esperar-los)

8
INPC PC
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9

Objectiu: tractar d’imaginar, de la manera més realista 
possible i sense entrar en la ciència ficció, com seran o 
voldrien ser en un futur tan llunyà com sembla avui el 
2035.

Idees clau: projectar, visualitzar un projecte de futur, 
tenir esperança i confiar en un futur positiu.

Recursos: folis, bolígraf, ordinador, impressora, tauleta 
tàctil, etc.

Desenvolupament: els alumnes han d’escriure un relat 
curt; ells són els protagonistes i l’acció se situa el 2035. 
Prenent com a punt de partida la seva manera de pen-
sar i ideologia actual, han d’imaginar-se en quin tipus de 
persones es convertiran quasi dues dècades després. 
L’objectiu és que es projectin a si mateixos de manera 
positiva, que pensin que allò que somien i anhelen per 
a si com a persones, en tots els aspectes, es convertirà 
en realitat.

Més: si volen una petita ajuda per situar l’acció i que les 
descripcions siguin més literàries poden repassar algun 
llibre de ciència ficció de Suzanne Collins, Cassandra 
Clare o Veronica Roth.

A casa: es pot fer l’exercici en grup i compartit: com 
ens projectem una família al complet quasi 20 anys des-
prés?

Any 2035, com et projectes
10

INSC SC

Objectiu: prendre consciència de les qualitats destacades de cada un i sa-
ber-les comunicar entre les persones que ens envolten, perquè ens coneguin 
millor i per reafirmar aquest valor.

Idees clau: tenir confiança en un mateix, en les nostres qualitats i aptituds;
saber comunicar a la gent que ens envolta qui som i per què mereix la pena 
conèixer-nos.

Recursos: mòbil o ordinador.

Desenvolupament: un tuit és un missatge que es publica en la xarxa Twitter 
i és una espècie de titular sobre temes molt diferents. No poden tenir més de 
140 caràcters i han de resumir molt bé el que volen dir perquè s’entengui. Els 
alumnes han d’escriure un tuit sobre ells mateixos destacant els seus punts 
forts. Hauran de pensar molt bé què volen explicar i amb quines paraules, 
perquè 140 caràcters no donen per estendre’s. El professor els llegirà en veu 
alta i els alumnes han d’endevinar a qui es refereix.

Més: els alumnes també poden acompanyar el seu tuit amb una imatge o un 
vídeo il·lustratiu del que expliquen, o simplement una foto o un vídeo d’ells 
mateixos que transmeti els valors que descriuen en el tuit.

A casa: per comprovar si la resta de la gent ens veu com nosaltres mateixos 
ho fem li demanarem a la resta dels membres de la nostra família que escri-
guin un tuit sobre nosaltres. A veure quin és el titular destacat!

Jo, en un tuit. 
El millor de mi en 140 caràcters

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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Objectiu: encara que els currículums tendeixen a ser únicament informatius, 
cada vegada més interessa que la persona destaqui unes qualitats concretes 
perquè capti l’atenció ràpidament de qui el llegeixi.

Idees clau: potenciar els aspectes i les aptituds positives d’una persona per 
treure’n partit; distingir què s’ha de potenciar en cada situació.

Recursos: ordinadors, impressores, càmera de vídeo, etc. Web amb plantilles
de currículums.

Desenvolupament: els alumnes han d’escriure un currículum, que és el siste-
ma de presentació universal que s’utilitza per buscar treball; a part de la infor-
mació personal, estudis cursats, experiència, etc., és interessant que en funció 
del treball a què vulguin accedir sàpiguen quines aptituds i característiques han 
de destacar. Així, per exemple, si volen que els contractin com a comercials 
seria interessant que informin que els agrada el tracte amb el públic, són extro-
vertits, respectuosos, etc.

Més: parlar en públic és una de les aptituds més valorades en l’actualitat; gra-
var un videocurrículum aporta un valor afegit, sempre que estigui ben presentat 
i tingui bon ritme. Consells per a un bon videocurrículum.

A casa: es pot buscar algun currículum dels nostres pares que tinguin guar-
dats i analitzar si pensem que tenen alguna aptitud o capacitat a la qual no se li 
dóna suficient protagonisme i nosaltres considerem que és important.

El meu millor currículum. 
Traient brillantor a les meves virtuts

212
SC

Objectiu: exposar públicament quines són les aptituds i 
les qualitats destacades de cada persona i oferir-les als 
altres. El valor que li donem a aquest talent i esforç reafir-
ma la nostra autoestima.

Idees clau: intercanvi, col·laboració, capacitat per com-
partir recursos i habilitats; inserció social i bé comú.

Recursos: ordinadors, tauletes tàctils, tauler d’anuncis, 
etc.

Desenvolupament: els alumnes crearan un banc del 
temps de les coses que saben fer millor. En què consis-
teix un banc del temps? És un concepte en què les per-
sones que participen intercanvien serveis per ajudar-se 
mútuament i d’aquesta manera poden sortir beneficiats. 
Així, per exemple, cada alumne pot anunciar què inter-
canvia depenent de les seves habilitats: un s’oferirà per
arreglar ordinadors; un altre per cosir roba; un altre 
per crear cartells decoratius; un altre per cuinar postres i 
rebosteria, etc.

Més: el professor d’Informàtica els pot ajudar a crear al-
gun blog o pàgina web tipus agenda on tota l’operativa de 
l’intercanvi sigui al més pràctica, visual i funcional possible.

A casa: com a família també es pot crear un banc del 
temps a la llar amb els nostres pares, germans, cosins, 
oncles, avis... Cal organitzar-se per veure quins serveis 
estem preparats per intercanviar.

El banco del tiempo

211
SC
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Objectiu: comprendre la influència de la naturalesa 
i de la climatologia en el nostre estat d’ànim, ja que 
formem part d’un mateix ecosistema. 

Idees clau: connectar amb la naturales a i amb un 
mateix i les seves emocions.

Recursos: ordinadors amb internet. 

Desenvolupament: cada alumne triarà un fenomen 
atmosfèric (la pluja, la neu, el vent, les baixes pres-
sions, les altes pressions, el sol, la calor excessiva, 
la humitat, etcètera) i buscarà en internet informació 
sobre si afecta i com a l’estat d’ànim de les persones. 
Amb totes les informacions es muntarà un mural/co-
llage col·lectiu. Al voltant de cada fenomen, els alum-
nes podran afegir notes adhesives amb les seves 
pròpies experiències: “a mi em posa trist”, “m’anima 
molt”, “m’impedeix concentrar-me”… 

Més: algunes persones són especialment “metereo-
sensibles”. En aquest enllaç ens expliquen més so-
bre això. 

A casa: podem portar un registre del temps en una 
agenda familiar i afegir frases de com ha anat el dia i 
de com ens hem sentit. Amb el temps podem revisar-
ho amb la perspectiva de si el temps que feia afectava 
a la nostra forma d’actuar o de sentir-nos. 

El que pensava mentre plovia... 

213
Sóc autosuficient. Me’n surto amb el 
meu pressupost.

Objectiu: ser autònom, entendre que els recursos són limitats i que cal saber 
administrar-los de forma sostenible. Ser conscient del consum i dels ingressos 
i despeses. 

Idees clau: responsabilitat, sostenibilitat, consum i autonomia. 

Recursos: fulls Excel o plantilles de llibres de comptes.

Desenvolupament: els nois administraran un pressupost fictici per viure du-
rant un mes, amb un sòl basi mínim. Inventaran formes que “condeixi” i de, 
alhora, ser responsables amb el comerç just, el comerç de proximitat i l’ecologia. 
Hauran de presentar un llibre de comptes setmanal amb tot el que paguen per 
poder viure, des del lloguer i els subministraments a l’alimentació, roba, trans-
port i altres despeses. 

Més: aquí teniu l’informe sobre el pressupost familiar mitjà al nostre país i com 
es distribueix. Podem fer un recompte estadístic de tota la classe i mostrar-ho 
amb gràfics. 

A casa: conèixer el pressupost familiar i les despeses que comporta viure 
diàriament és una presa de contacte amb la realitat i els permetrà compartir i 
solidaritzar-se amb els seus pares i les seves preocupacions quotidianes per 
mantenir la llar. 

214
S S
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Objectiu: ser conscients de tots els actes quotidians que suposen un consum 
de recursos i d’energia, aprenent a calcular la pròpia empremta ecològica.

Idees clau: recursos, energia, consum, sostenibilitat i reducció de l’empremta 
ecològica.

Recursos: cartolina amb format de diploma, ordinador amb programa de dis-
seny i impressora o retoladors i colors, si s’opta per una opció manual. Paper 
quadriculat o amb línies per dibuixar-hi una quadrícula. Calculadores.

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

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

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

La nostra empremta ecològica

215
S

Objectiu: Quin dilema promou el debat i la reflexió 
col·lectiva a través de dilemes ètics senzills basats en si-
tuacions quotidianes. Distingir entre els diferents nivells 
de maduresa: des del temor fins a l’egoisme i l’expectativa 
d’atenció per part dels altres, la justícia, el bé comú o 
l’ètica i els drets humans.

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

Recursos: dilemes “El meu treball no és tan bo” , 
“Granissada vistosa”, i “Cap de lleó o cap de ratolí?”. 

Desenvolupament: podeu plantejar un dels dilemes pro-
posats per despertar la participació de l’alumnat. Després 
de llegir el senzill enunciat, tots han de respondre espon-
tàniament com reaccionarien o què farien. Els diferents 
tipus de resposta es recullen a sota i se situen en un dels 
quatre nivells de maduresa ètica segons la interpretació 
de la proposta del pedagog Manuel Segura, basada al 
seu torn en les teories de Kohlberg i Piaget sobre el crei-
xement ètic i moral de l’ésser humà.

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

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

Tutoria de dilemes
Sobre la confiança en mi mateix

16
D
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Objectiu: potenciar el reforç positiu, però de manera que aprenguin a 
viure pendents d’aquest reconeixement. Fer sentir especial a cada un 
dels alumnes. Tractar de forma personalitzada i individualitzada. Apren-
dre a fer-se compliments, a destacar allò positiu de cada persona i a 
gaudir fent sentir bé a l’altre.

Idees clau: reforç positiu, felicitació i salutació.

Recursos: no es necessiten.

Desenvolupament: posar-se com a objectiu felicitar cada dia un alumne 
diferent i saludar, bé a l’entrada o a la sortida, tres alumnes diferents 
ressaltant alguna cosa positiva que hagin fet aquell dia. Esforçar-se per 
trobar allò que fa especial a cadascun i intentar transmetre’ls la mera-
vella de ser ells mateixos, de les seves qualitats, perquè puguin ser-ne 
conscients i perfeccionar-les. S’anirà canviant de nois perquè tots sentin 
que se’ls ha dit quelcom especial en alguna ocasió. Quan tots hagin es-
tat felicitats o saludats… només cal tornar a començar!

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

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

Tutoria professorat:
Salutació especial

17
P
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Per què confiar en els altres si correm el risc que ens facin 
mal? Doncs perquè val la pena i, si volem viure en socie-
tat, no ens queda una altra. Ens agradi o no, estem en un 
vaixell ple de companys de viatge. Uns ens agraden més 
i d’altres menys, però tots som aquí amb unes mateixes 
necessitats i experiències molt semblants i desitjant ser 
tan feliços com puguem.

Confiar en els altres significa estar oberts a l’altre i con-
nectats. Però no una mitjana de tres hores a Internet a la 
sortida de classe, o amb el mòbil o amb l’ordinador, tauleta 
tàctil o consola. És útil per fer els deures i posar en comú 
les fotos del dia, però ens fa dependents del “m’agrada”o 
dels missatges plens d’emoticones.

I això no té molt a veure amb el contacte en profunditat, 
sinó amb el nivell més superficial. La pena és que aquest 
món virtual absorbeixi sovint tota la nostra atenció. Perquè 
el moll de la vida continua ocorrent aquí fora, en el món de 
les trobades i els intercanvis presencials entre persones. 
On cal aprendre a ser, a mostrar-se, a exposar-se i a con-
fiar i a ser de confiança.

Com s’aprèn a confiar sense semblar un passerell? Doncs 
no hi ha regles. És difícil evitar el risc d’equivocar-se i patir. 
I aquí hi ha el més emocionant. Quan tractes amb els teus 
amics aprens que la confiança és molt fràgil, perquè es 
construeix a poc a poc, es trenca amb facilitat i és mol-
tdifícil de restaurar. Si has estat confiat i has explicat els 
teus secrets o entregat la teva amistat i algú et falla, et 
sents dolgut i defraudat i pots tenir la temptació de no voler 
tornar a passar per això. És més còmode ser superficial 
i quedar-se en el “Like” o en el xafardeig. Però no és una 
experiència vital autèntica ni significativa.

Cal aprendre a tornar a confiar per dues raons: primer, 
perquè si et tornes dur com una pedra qui més pateix ets 
tu. Ser desconfiat t’enverina, et fa insensible i, per què no 
dir-ho, poc atractiu per a qui busca un amic de veritat. I 
segon, perquè caure és part de l’aprenentatge. Aprendràs 
que no es pot tenir tot sota control, que has de revisar què 
pots esperar o no dels altres i que tots podem equivocar-
nos, cansar-nos, canviar d’opinió, d’amics i d’interessos. 
I que fa mal quan et passa a tu tant com a l’altre quan li 
ho fas tu.

També aprenem, en donar i rebre confiança, que el món 
és tan variat que no pots limitar-te a un grup d’amics tan-
cat i massa semblant. Bé, sí que pots, però tot es tor-
na més monòton. Tens al teu abast un grup de persones 
que, per casualitat, han anat a “caure” en el mateix lloc 
(la teva escola) i en el mateix moment existencial. No et 
sembla interessant? Encara que tinguis poc a veure amb 
alguns, ells i tu, com dèiem al principi, esteu en el mateix 
vaixell. Si vols confiar, acosta’t a ells i digues hola. I si no 
et decideixes, almenys reconeix que teniu molt en comú i 
sent-te part de la mateixa història. Pertànyer, formar part 
d’un grup divers, et fa créixer, et fa sentir segur i en el bon 
camí.

Un consell: participa amb gent diversa en quelcom comú i 
sense pantalles i gaudeix de la sorpresa. Xerra sense ba-
rreres amb qui no ho sols fer, escolta de veritat i mira als 
ulls. Busca el que t’uneix als altres i la connexió, l’amistat, 
el respecte i la confiança arribaran sols.
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Bústia de suggeriments
Objectiu: totes les persones tenen el mateix dret a 
participar i totes les opinions han de ser respectades; 
els alumnes han d’interioritzar ara aquest dret perquè 
mai sentin vergonya del que pensen o creuen.

Idees clau: proposar, participar, expressar opinions i 
idees.

Recursos: bústia (pot ser una caixa o una urna) per 
posar-hi les cartes. Paper, bolígrafs, ordinadors i im-
pressores.

Desenvolupament: a la classe sempre hi ha alumnes 
que participen de manera activa i d’altres que no ho 
fan tant perquè no hi estan interessats o perquè sen-
ten vergonya de mostrar la seva opinió o la seva ma-
nera de pensar en públic. El professor col·locarà una 
bústia perquè els alumnes aportin idees per millorar el 
funcionament de la classe. S’hi podrà participar omplint 
una fitxa de suggeriment, amb nom o anònimament, o 
presentant públicament una proposta amb la idea que 
d’altres s’hi sumin amb el seu nom i firma. Se’ls acon-
sella haver presentat almenys una idea cada trimestre. 
És important que entenguin que totes les propostes 
compten i que tots tenen alguna cosa a dir, encara que 
a vegades no ho facin fins que no se’ls força.

Més: un grup de revisió llegirà totes les propostes i les 
presentarà a la resta de la classe, ordenades i fusiona-
des quan hi hagi repeticions. Se sotmetran a votació i, 
en cas de ser aprovades, es valorarà com poder portar-
les a terme de forma real.

A casa: seiem tots els membres de la família i fem una 
llista amb propostes per millorar les rutines de la llar 
perquè incloguin el punt de vista de tots.

Objectiu: fer comprendre els alumnes que ni els jocs ni la vida tenen per què 
excloure les persones. Hi ha espai per a tots, i si les normes no ho permeten es 
poden canviar perquè siguin més inclusives.

Idees clau: incentivació de la participació, joc, diversió, normes, inclusió i 
proximitat.

Recursos: reproductor de música, altaveus, cadires, etc.

Desenvolupament: en la societat actual es tendeix cada vegada més a etique-
tar-ho tot, fins i tot els éssers humans, per fer grups i subgrups; però no cal parar 
tanta atenció a les diferències, sinó passar més temps tots junts intercanviant 
opinions i maneres de pensar. En la classe d’Educació Física el professor pro-
posa dur a terme una nova versió del joc de les “cadires musicals” (el que fa 
que en aturar-se la música s’elimini una cadira, i qui no s’asseu surt del joc). En 
aquesta versió, cada vegada que la música s’atura es treu igualment una cadira, 
però no s’elimina ningú. La idea és que els nois s’ajudin perquè, seient els uns 
damunt dels altres, tots quedin col·locats.

Més: al final, quan ja queden tan poques cadires que els és impossible seure-hi 
tots junts, poden celebrar el fi del joc ballant; no és important qui guanya, sinó 
que tots hi hagin pogut participar.

A casa: organitzem un àpat familiar amb oncles i cosins; aquesta vegada no hi 
haurà “taula dels nens” o “dels joves”. Seiem tots plegats en la mateixa taula, 
encara que estiguem estrets; tots hi cabem i podem compartir conversa.

218 19
Cadires musicals “sempre caben”
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Objectiu: treballar en equip al voltant d’un tema que hagi estat consensuat an-
teriorment per tot el grup i sobre el qual cada alumne aporti el seu punt de vista.

Idees clau: proposar idees, debatre-les i arribar a una conclusió; unir esforços 
per obtenir un resultat final.

Recursos: teixits diversos per crear un patchwork (unió de trossos diferents
de tela o paper formant una sola peça), tisores, agulles, ordinador, etc.

Desenvolupament: en la classe d’Educació Artística, el professor proposa di-
ferents temàtiques sobre les quals treballar; els alumnes, després de debatre, 
trien una temàtica en concret en la qual inspirar-se. A continuació hauran de 
confeccionar un patchwork que pot prendre formes molt diferents, físic o digital. 
Cada alumne farà una part diferent i original aportant les seves pròpies idees, 
estil i records i treballant la seva creativitat. Quan s’uneixen totes les parts 
es muntarà un únic patchwork, resultat del treball conjunt de tots. També pot 
fer-se unint folis que incloguin redaccions que mostren històries personals al 
voltant del tema, amb la qual cosa el resultat final és una història més llarga, 
feta a partir de les individuals.

Més: si és físic, penjaran el patchwork en algun lloc visible de l’escola perquè 
tots els companys gaudeixin del treball; si és digital, el poden exposar en algun 
suport digital.

A casa: crearan una manualitat conjunta amb tota la família per decorar un 
racó de la llar; poden fer des d’un coixí fins a un centre de taula, passant per un 
mosaic o un quadre; qualsevol opció és vàlida mentre tots hi estiguin d’acord i 
mostrin el seu talent.

Patchwork de vivènciesCinefòrum de 0 a 100

2 2120
IN

Objectiu: si estem contents amb la nostra forma de ser 
i tenim clars quins són els nostres valors i personalitat. 
No es tracta ni de mostrar una timidesa extrema ni una 
necessitat de fer-se notar. Parlar de la por de ser avaluat 
socialment.

Idees clau: pressió social, cerca de la identitat, timidesa, 
extroversió, dèficits i excessos conductuals, emocions i 
equilibri.

Recursos: pissarra digital o, a manca d’això, projector, 
pantalla i ordinador; folis, bolígrafs, etc.

Desenvolupament: es prepara un cinefòrum sobre 
pel·lícules d’adolescents com A cambio de nada, de 
Daniel Guzmán; El novato, de Rudi Rosenberg; Las 
ventajas de ser un marginado, de Stephen Chbosky i 
Adventureland, de Gregg Mottola, només per posar un 
exemple; en totes elles hi ha protagonistes histriònics que 
només es comuniquen a crits i l’únic interès que tenen és 
cridar l’atenció i d’altres que, al contrari, prefereixen ser 
invisibles. Els alumnes de la classe han d’explicar per què 
creuen que es comporten d’una manera o d’una altra en 
cada cas i amb qui s’identifiquen més.

Més: triaran la pel·lícula que més els hagi agradat i escriu-
ran una crítica de cine. Al final hauran d’explicar per què 
han triat aquest film i si se senten reflectits en algun dels 
personatges.

A casa: en la intimitat de la llar és on en la majoria 
d’ocasions els nois es mostren més extrems. Els pares di-
buixaran un termòmetre i marcaran, segons l’actitud dels 
fills, una graduació o una altra. També podria servir per als 
pares i el seu volum o to en parlar als més joves. Atenció 
si baixem o pugem massa de pressa d’una punta a una 
altra del termòmetre!
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2 2322
El Flickr de la nostra classe
Objectiu: en els grups es creen tot tipus de vincles i 
connexions entre els seus membres; alguns més íntims, 
d’altres menys, alguns més superficials, menys aferrats… 
Però per damunt de tot, som part d’un mateix grup per 
quelcom molt concret que ens uneix.

Idees clau: sentit de pertinença a un mateix grup; les co-
ses que ens uneixen són més que les que ens separen.

Recursos: mòbils, càmeres de foto, ordinadors, tauletes 
tàctils, etc.

Desenvolupament: en un grup gran hi ha diversitat de 
subgrups, que al seu torn es divideixen en d’altres; depèn 
del caràcter (introvertit, extravertit, llançat, tímid, generós, 
expansiu, tranquil, divertit, etc.) i els interessos i les for-
mes de pensar. Els nois se senten atrets entre si per aca-
bar formant “grupets”. Però per damunt de tot, el grup ens 
uneix: anem a la mateixa classe, tenim el mateix profes-
sor, els mateixos deures i exàmens, els mateixos dubtes, 
etc. Ens fem fotos i muntarem una galeria de fotos en el 
portal Flickr en un compte específic per a la classe. Tots 
apareixen en les fotos, perquè tots són part del grup.

Més: compartim el Flickr amb la resta de l’escola i amics 
personals, perquè ens sentim orgullosos de les fotos i de 
la classe en què estem.

A casa: creem un àlbum també dels nostres records, dels 
nostres viatges, de festes… Fem l’esforç de reunir fotos 
de fonts diferents i ordenar-les. L’important és reforçar la 
nostra unió com a família.

Objectiu: demostrar que tots tenim alguna aptitud física en què podem desta-
car. No limitar-se a l’hora d’explorar “els camps d’acció”.

Idees clau: idees preconcebudes; explorar opcions diferents; no-discriminació, 
diversitat, talent i confiança en les capacitats de tots.

Recursos: pilotes de futbol, bàsquet, handbol, raquetes, bats, cordes, cèrcols, 
cintes, botes de patinatge, arc i fletxes, xanques, boles per a malabars, bici-
cletes, etc.

Desenvolupament: cada alumne té aptituds físiques distintes que no sempre 
se poden treballar. Durant un mes, el professor d’Educació Física treballarà 
de forma individualitzada amb cada alumne per descobrir en quin esport pot 
gaudir i destacar més: futbol, bàsquet, atletisme, gimnàstica rítmica, handbol, 
beisbol, voleibol, tenis, patinatge, tir amb arc, esgrima, natació, arts marcials, 
etc. Tots haurien de tenir l’oportunitat de provar diferents activitats i partici-
par en una exhibició d’esports diferents dels habituals. Això ajudarà el grup a 
entendre millor el concepte de diversitat i augmentarà l’autoestima dels nois. 
Tots som bons en quelcom.

Més: es faran fotos practicant els diferents esports i es pujaran a Instagram 
amb el hashtag del nom de l’escola i el curs. Així podran compartir les seves 
aficions i èxits amb la resta de companys de l’escola.

A casa: practicarem algun esport nou i veurem com se’ns dóna: podem anar 
a jugar a les bitlles, practicar tir amb arc, fer una partida de billar, etc. Tot val 
mentre no sigui un esport habitual a casa.

A cadascú el seu esport
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224 25
Però… què li passa?  
Objectiu: quan sorgeix un problema o un conflicte 
a classe, tot el grup es veu afectat d’una manera o 
d’una altra; cal abordar el tema tots junts.

Idees clau: resolució de problemes de forma grupal 
per acostar-se al conflicte des de diferents punts de 
vista i diferents situacions emocionals.

Recursos: cadires i càmera de vídeo. Manual de la 
metodologia del “cercle màgic” que podeu trobar 
aquí.

Desenvolupament: el “cercle màgic”, també cone-
gut com el “cercle d’aprenentatge”, és una tècnica 
que intenta integrar aspectes emocionals i socials 
en l’experiència escolar d’aprenentatge i socialitza-
ció. Està relacionada especialment amb la integració 
d’elements i conductes disruptives, a partir de la par-
ticipació de totes les persones implicades (víctimes, 
agressors, testimonis). Per posar-la en pràctica es 
busca algun conflicte recent que estigui sense resol-
dre i afecti la classe: malentesos, agressions pun-
tuals o sostingudes (assetjament escolar), un alum-
ne que delata algú, algun company que li hagi tret 
quelcom a algú, etc. Per tractar el problema, s’asseu 
“el culpable”, “la víctima” (o víctimes), i també tota la 
resta de companys en el “cercle”. L’objectiu és que 
cada un dels alumnes doni la seva opinió i punt de 
vista sobre la situació i s’acabin modificant conduc-
tes gràcies a l’experiència i les emocions de tots.

Més: es pot aprofitar per iniciar un programa de me-
diació en l’escola, en el qual els alumnes apliquen 
el mètode per resoldre els seus conflictes entre ells, 
sense la intervenció d’adults.

A casa: seuen al voltant de la taula tots els mem-
bres de la família per debatre sobre conductes amb 
què no estan d’acord els uns amb els altres; cal 
comprometre’s a escoltar en silenci i reflexionar per 
canviar.

Objectiu: com afirma la dita, “en la varietat està el gust”, i no hi ha una fórmula 
exacta que indiqui què és el que funciona i el que no; es tracta simplement de 
posar tot de la nostra part perquè les coses flueixin.

Idees clau: treballar en equip i ser complementaris; escoltar la resta de com-
panys; participar; proposar idees i formes de fer les coses; arribar a consens per 
obtenir el millor resultat possible.

Recursos: ordinadors, programes de disseny, càmeres de fotografia, mòbils, 
folis, bolígrafs, etc.

Desenvolupament: la literatura i el cine estan plens de “supergrups”, amb 
membres que es complementen i aporten les seves diferents qualitats per acon-
seguir un resultat sorprenent. Per grups, buscaran alguns d’aquests exemples, 
ja siguin de còmic o de cine o bé d’equips que funcionin bé en la vida real (pro-
fessionals de la salut, cossos de seguretat, etc.). Cada grup presentarà el seu 
exemple i, paral·lelament, explicarà per què i com el seu propi grup combina 
habilitats úniques de cada membre, exposant el millor de cadascun.

Més: la classe elabora un diari escolar amb notícies, repartint-se funcions i 
seccions segons els seus interessos, des de la coordinació fins a la fotografia, 
l’administració, la producció o el disseny. Cada un farà el que millor se li dóna.

A casa: farem una activitat funcionant com un supergrup; des d’una mitja ma-
rató fins a una carrera de relleus, un curs de cuina, un voluntariat en una acció 
benèfica, etc.

El supergrup perfecte
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26

Objectiu: reflexionar sobre l’origen de les persones (ètnic-cultural, social, econò-
mic, etc.) i de la diversitat de població a les nostres ciutats.

Idees clau: entendre les diferències que fan que les persones tinguin diferents 
idees, formes de pensar, manera de comportar-se, etc.

Recursos: mapa del nostre poble o ciutat; retoladors fluorescents per marcar, 
bolígrafs, folis, ordinadors, etc.

Desenvolupament: estudiarem un mapa del nostre poble o ciutat. Es marcaran 
en ell els diferents barris o districtes. S’analitza el tipus de grup social predo-
minant a cada zona i la seva procedència. Es preguntaran per què certs grups 
socials viuen en determinades zones i quines conseqüències tindrà si ens agru-
pem segons uns determinats paràmetres: econòmics, religiosos, d’origen, etc. 
Aprofitarem per analitzar les idees preconcebudes o prejudicis que puguin sorgir. 
Ens preguntarem què faríem nosaltres si anéssim a una altra ciutat a viure, on 
buscaríem allotjament i prop de quin o de qui, etc.

Més: es fa un exercici d’imaginació i descrivim com funcionaria una localitat en la 
qual es barregessin grups socials d’orígens molt diferents. La convivència seria 
millor o més complicada? Podem buscar més sobre conflictes per problemes 
d’integració de grups de persones immigrants.

A casa: amb la nostra família, anem a visitar barris i carrers del nostre poble o 
ciutat en els quals mai hàgim estat. Reflexionem amb els nostres pares sobre les 
coses que veiem.

Grups socials i diversitat en 
la nostra ciutat

Objectiu: utilitzar la tecnologia per motivar els alum-
nes en la creació d’una aplicació que tingui com a ob-
jectiu ajudar en alguna causa benèfica.

Idees clau: l’ús de la tecnologia, a més de lúdica, 
també pot tenir múltiples funcions, entre elles la de 
facilitar la vida als éssers humans i fer-nos la convi-
vència més còmoda.

Recursos: ordinadors, tauletes tàctils, mòbils, pro-
grames de disseny o programació, etc. Us recoma-
nem fer una ullada a la web d’App Inventor i a aques-
ta pàgina, que explica com treure-li rendiment.

Desenvolupament: en la classe d’Informàtica, els 
alumnes idearan una app o joc per a telèfons mò-
bils, si és possible que inclogui el component de 
col·laboració. Primer hauran de fer el treball més 
complex: quin objectiu tindrà l’app o joc i a qui i com 
podrà ajudar. L’app pot ser, per exemple, una espè-
cie de banc del temps en què la gent pot intercanviar 
serveis o on trobar informació o recursos per a per-
sones amb diferents dificultats. Es pot fixar un cost 
mínim o simbòlic per descàrrega, i amb la recaptació 
d’aquestes descàrregues es pot col·laborar en alguna 
causa benèfica.

Més: una vegada tinguin clara la idea del que volen 
dur a terme i l’hagin desenvolupat, hauran de donar 
forma gràfica a l’app o al joc de mòbil; finalment, hau-
ran d’informar-se per pujar-los a una plataforma ade-
quada des d’on es puguin descarregar.

A casa: amb els pares, poden buscar alguna app o 
joc col·laboratiu ja existent i descarregar-los per mos-
trar el seu suport amb la causa triada.

Imagina una app o joc 
per a telèfons que sigui 
col·laborativa
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Es necessita ajuda

Objectiu: a vegades som conscients del que oco-
rre el nostre al voltant, però no som capaços de 
defendre’ns o defendre persones que pateixen.

Idees clau: involucrar-se en el que passa al nostre 
voltant; no deixar-se endur per la indiferència; tots 
som part de la societat i tots podem necessitar ajuda 
en algun moment de la nostra vida. La solidaritat és 
imprescindible per sobreviure.

Recursos: folis, bolígrafs, ordinadors i impressores.

Desenvolupament: més o menys importants o dra-
màtics, a classe sempre hi ha conflictes i alumnes 
que poden estar patint per alguna situació en con-
cret; segur que els alumnes veuen molt més del que 
denuncien, però no cal deixar-se endur per la indi-
ferència. Tots els nois de classe hauran d’escriure 
una carta anònima al professor en què expliquin si 
creuen que alguna persona de la classe o de l’entorn 
més immediat (famílies, centre, barri) ho està pas-
sant malament i per quin motiu.

Més: podem ampliar l’activitat per detectar causes 
per les quals val la pena ajudar persones: a la in-
fància vulnerable, com fa Aldees Infantils SOS, 
als ancians, a les persones pobres, a víctimes de la 
violència, a col·lectius en risc d’exclusió o fins i tot 
als animals o a l’entorn natural. Analitzaran aquestes 
causes i quines associacions treballen per la seva 
defensa i protecció.

A casa: oferir-se ajuda mútuament a casa i suport 
quan es passen mals moments és part del que sosté 
les famílies. Podem parlar de les nostres pròpies ne-
cessitats no cobertes o d’algun membre de la família 
més llunyana que pot estar necessitant ajuda d’algun 
tipus (econòmica, companyia, ajuda per comprar o 
fer tràmits).

SC

Objectiu: prendre consciència que, independentment del nostre aspecte físic 
o la nostra extracció social, són les nostres experiències o la nostra forma de 
pensar i reaccionar davant d’elles les que ens uneixen.

Idees clau: punts en comú i diferències, classificació, sentit de pertinença i 
afinitat per vivències.

Recursos: pantalla digital o projector, pantalla i ordinador.

Desenvolupament: amb el tutor veiem aquest vídeo, un anunci publicitari del 
canal danès de televisió TV2. En l’anunci van apareixent diferents grups de 
persones, agrupades pel seu estatus, la seva situació econòmica i tota una 
sèrie de principis preconcebuts com qui són “les persones normals”, “els que 
tenen aspecte de conflictius”, “qui són els immigrants i els autòctons de tota la 
vida”, etc. S’encasellen en grups tancats i recelosos. Però quan les etiquetes 
comencen a ser unes altres, les barreres es fonen. La classe ha de fer una 
versió d’aquest anunci amb els seus propis membres, seguint preguntes que 
uneixin persones aparentment diferents, basades en les seves experiències 
vitals. Per acabar, es generarà un debat entorn d’aquestes barreres establertes 
en la nostra societat, prenent aquest anunci i el seu propi exercici com a punt 
de partida.

Més: duran a terme l’experiment de l’anunci danès a classe. Es crearan grups 
diferents, i els nois s’aniran movent d’un a un altre, depenent de “l’etiqueta” que 
vagi anunciant el professor.

A casa: amb els pares a casa tots junts, faran un llistat de totes les etiquetes 
que com a família creuen que els podrien definir.

Cercles sense prejudicis
28

MSC
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Objectiu: valorar els recursos i el paper que pot tenir la reutilització dels 
bens de consum. Sensibilitzar cap al consum sostenible i reconèixer el con-
sumisme.

Idees clau: reutilització i reciclatge, aprofitament dels recursos, intercanvi, 
utilitat, activitats de dinamització i solidaritat.

Recursos: taules i caixes de cartró grans per al mercat ambulant, penjadors 
i barres o corda per penjar-les.

Desenvolupament: els alumnes aprendran a reutilitzar i reciclar, com-
partir moda i aprofitar recursos, aprenent el valor de les coses gràcies a 
l’organització d’un mercat ambulant de roba usada. Per a això se’ls de-
manarà que portin peces que ja no utilitzaran perquè ja no se les posen o 
perquè els han quedat petites, però sempre en bon estat, rentades i llestes 
per oferir el seu millor aspecte al nou client. Podem organitzar-ho de diver-
ses maneres: la primera, com a simple intercanvi, una peça per una altra; la 
segona, com a venda per aconseguir fons per a una activitat comú (viatge 
d’estudis, festa de fi de curs, etc.), o finalment a manera de campanya so-
lidària per obtenir recursos per fer una donació a una ONG. Si s’opta per 
obtenir un valor econòmic hauran de valorar les peces per classificar-les: 
1, 2, 5, 10 euros…, i també per categories (peces de dalt, de baix, comple-
ments…).

Més: per tenir localitzats tots els mercats ambulants de la nostra geografia.

A casa: aprofitarem per fer neteja de peces que ja no ens posem i valorar 
quina funció han fet, si s’han posat molt o poc, si van ser un caprici o un 
impuls o si realment comprem amb el cap.

Mercat ambulant de roba usada

231

Objectiu: aconseguir unir esforços al voltant d’un 
objectiu comú que millori el benestar de tota la co-
munitat escolar com és la neteja. Interioritzar les re-
gles com quelcom necessari i desitjable. Descobrir 
la bellesa de les coses que ja han estat utilitzades.

Idees clau: reciclatge, recursos, impacte ambiental, 
expressió artística i art col·lectiu.

Recursos: bosses per a la recollida d’escombraries i 
els materials arreplegats en el centre.

Desenvolupament: farem una campanya de neteja 
i recollida d’escombraries en el centre, començant 
per les aules i continuant per passadissos, espais 
comuns i el pati d’esbarjo. Es recuperaran també 
papers i restes de materials utilitzats en diferents as-
signatures. Les escombraries que podrien tenir un ús 
artístic se separaran i s’utilitzaran per construir un 
mural o una escultura que demostri que reutilitzar pot 
ser també bell i ens recordi que tot el que rebutgem 
podria reciclar-se.

Més: l’artista Edgardo de Bortoli mostra en aquest 
vídeo l’art que es pot realitzar a partir de fils de vidre.

A casa: ser conscients de la quantitat de residus que 
es generen i de la necessitat de reduir-los al màxim 
en cada llar, comprant el que és necessari, consu-
mint el que es compra i compartint la tasca de la se-
paració de residus i reciclatge.

Escultura ecològica. 
Arreplegant escombraries 
del centre

230
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Objectiu: millorar l’observació de la naturalesa, prestar 
atenció als detalls, sentir-se part d’una cosa més gran 
que ells mateixos.

Idees clau: pertinença, connexió amb la naturalesa, 
observació atenta i expressió artística.

Recursos: telèfons mòbils o càmeres digitals i or-
dinadors.

Desenvolupament: es crearà un compte gratuït de 
Flickr per penjar un àlbum amb les fotografies enviades 
pels alumnes després d’un safari fotogràfic per la natu-
ralesa, urbana o no, sota el títol “La naturalesa t’inclou”, 
per estimular el sentiment de pertinença al planeta i la 
sensibilitat mediambiental. Els alumnes podran votar 
les millors fotos i descarregar-les per utilitzar-les com a 
fons de pantalla o de mòbil, per exemple. O afegir-los 
filtres per als seus comptes a Facebook o Instagram.

Més: aquí teniu un portal especialitzat en fotografia 
natural. 

A casa: fer una sortida a la naturalesa per capturar 
les millors instantànies o bé passejar pels jardins de 
la ciutat per descobrir que a prop tenim les plantes, els 
animals i els espais naturals. Cal no oblidar estar pen-
dents de les escombraries que generem i dipositar-les 
en el lloc adequat per respectar la naturalesa.

Concurs fotogràfic 
“La naturalesa t’inclou”

232

Objectiu: gaudir de la naturalesa i de l’amistat, establint relacions de con-
fiança i inclusió. Promoure hàbits saludables d’activitat física entre els joves.

Idees clau: esports de risc i aventura, inclusió, confiança en l’altre i comuni-
cació interpersonal.

Recursos: rocòdrom en la teva localitat. També es pot contractar l’activitat 
mòbil per a centres amb rocòdroms inflables. En ambdós casos l’activitat ha 
d’incloure accessoris (material tècnic, cascos i cordes), monitors i assegu-
rances. Roba còmoda per a l’activitat.

Desenvolupament: l’activitat d’escalada facilita la dinamització d’equips i 
la inclusió de persones més o menys aïllades, perquè es necessita la coor-
dinació entre els membres de cada cordada. Els monitors utilitzen aquesta 
activitat per afavorir la comunicació i establir relacions de confiança. A més, 
es promou l’exercici físic i l’assumpció de reptes que posen a prova les pors 
personals en una situació de control.

Més: una altra activitat que afavoreix la inclusió i el treball en equip són els 
Room escapes (jocs d’habilitat mental per aconseguir escapar d’una habita-
ció a través de la resolució de pistes), cada vegada més populars i presents 
en quasi totes les ciutats. Consulteu-ne un llistat aquí.

A casa: participar junts en una activitat de grup en un rocòdrom de la ciutat o 
fer junts una excursió a la naturalesa pot ser l’equivalent que reconnecti els 
seus membres a nivell comunicatiu.

Rocòdrom, pots comptar amb mi

233
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Objectiu: Quin dilema promou el debat i la reflexió 
col·lectiva a través de dilemes ètics senzills basats 
en situacions quotidianes. Distingir entre els diferents 
nivells de maduresa: des del temor fins a l’egoisme i 
l’expectativa d’atenció per part dels altres, la justícia, el 
bé comú o l’ètica i els drets humans.

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

Recursos: Dilemes “Bullying”, “Dichosos trabajo 
de grupo” o “¿Miguel fuma?”

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

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

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

Grans dilemes 
sobre la confiança en l’altre

34
D

Objectiu: ser conscient de com s’actua, autoavaluar-se i buscar la millora 
continuada en la professió docent. Ser autocrític però també felicitar-se pels 
encerts. Buscar assessorament, consell i formació. Compartir amb els altres 
les decisions difícils.

Idees clau: autoavaluació, decisions impulsives, actituds apreses i pensa-
ment racional i creatiu.

Recursos: test previ, assessor/coach especialitzat en conflictes.

Desenvolupament: fer el test per analitzar el propi comportament respecte 
a situacions conflictives o que representen un repte des de diferents aspectes 
(des de com es viu fins a com es reacciona, com ho veuen els altres, què 
es diu, quins resultats comporta, com s’incorpora a l’experiència). Es pararà 
atenció a les oportunitats de millora, els frens per actuar d’una altra manera 
i els hàbits apresos. S’incorporaran noves idees o formes d’actuar d’altres i 
per què són adequades o quins resultats produeixen tant en l’alumnat com en 
el propi professorat o en la dinàmica de classe. Es poden prendre decisions 
de reafirmació, millora o canvi (millor poques i concretes) que el docent es 
posarà com a meta en un termini realista, si és possible dins del mateix curs 
escolar.

Més: us recomanem la lectura del llibre Gestión positiva de conflictos y 
mediación en contextos educativos, de Mari Luz Sánchez García-Arista.

A casa: també resulta interessant per als pares analitzar el seu model de 
paternitat, el seu estil de marcar límits i establir o regular privilegis i la seva 
forma de comunicar-se amb els adolescents.

Tutoria d’avaluació: 
com actuo enfront dels alumnes que em 
repten o que fan xivarri.

35
P

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/?subject=
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/?subject=
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gddsbullying_editora_9_34_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gddcdichosostrabajosgrupo_editora_9_17_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gddcdichosostrabajosgrupo_editora_9_17_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gdcmiguelfuma_editora_9_59_1.pdf
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/hemeroteca.ph?subject=
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/hemeroteca.ph?subject=
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/?subject=
http://convivencia.files.wordpress.com/2012/05/prof_maltratoortega_mora-merchan_mora4p.pdf
http://convivencia.files.wordpress.com/2012/05/prof_maltratoortega_mora-merchan_mora4p.pdf
http://www.editorialreus.es/libros/gestion-positiva-de-conflictos-y-mediacion-en-contextos-educativos/9788429019353/
http://www.editorialreus.es/libros/gestion-positiva-de-conflictos-y-mediacion-en-contextos-educativos/9788429019353/


L a  c o n f i a n ç a  e n  e l  m ó n

PROGRAMA
D’EDUCACIÓ EN VALORS
SECUNDÀRIA
CURS 2017-2018

tutories amb sentit 
per a tots els cicles 
educatius

 

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.aldeasinfantiles.es


Confio en mi mateix. Confio en els altres. Cada vegada em 
sento més part de quelcom que és més gran que jo, que im-
plica milers de persones i que s’anomena món. A vegades 
resulta aclaparador pensar en com en formaràs part, que 
tindràs un projecte propi i estaràs amb tota aquesta gent 
que va arribar abans i amb la que arribarà després que tu.

Per a alguns joves, aquest dia a dia de relacions (a vega-
des fallides), expectatives i pressió pot resultar massa. Si 
a això li sumem que per a algunes persones no és fàcil ni 
còmode fer amics, retirar-se del soroll del món, voluntària-
ment o espantat pels altres, resulta una idea atraient. Ja 
n’hi ha prou de patir, ja n’hi ha prou d’encaixar, de ser el 
que volen que sigui o de ser objecte de burles.

A veure, a veure. No cal enfonsar-se tan ràpidament. Nin-
gú ve al món per estar a soles. Oscil·lar entre l’alegria i el 
desconsol és típic de l’adolescència. Donar-hi moltes vol-
tes i dramatitzar pot portar a conclusions precipitades i a 
solucions exagerades. L’aïllament és el terrible i excessiu

càstig que t’autoimposes o t’imposen. Darrere s’hi po-
den amagar problemes de base, des de mals hàbits 
d’alimentació o de son fins a l’assetjament escolar, la falta 
d’amics i la falta de confiança en els adults perquè t’ajudin 
a resoldre-ho. Quan dol la decepció, t’aïlles per evitar patir 
o patir en silenci.

Però el més revolucionari és sortir i presentar batalla. 
Fora tecnologies, habitacions fosques i llençols. No es 
pot ser covard, indiferent, còmode ni insegur. Sortir de 
l’amagatall i dir “aquí estic jo” i “si no us agrada, no mi-
reu”. No es tracta de fondre’s amb la massa, sinó sortir de 
la massa. El teu lloc mai serà estar amagat en un racó.

Si no t’agraden les persones o el món en què has aterrat 
ho hauràs canviar. Buscar millors amics, que n’hi haurà, 
tot i que encara no els hagis trobat. Surt de la teva closca 
calenteta i deixa de mirar-te el melic per veure un món ple 
de gent que et necessita. Si fins ara el teu camp d’acció 
es reduïa a la teva família i a l’escola, ara trobaràs reptes 
fascinants. La teva vida està a punt de canviar. Potser es 
complica, però només el que costa un esforç val la pena.

Deixa d’obsessionar-te per agradar als que tens a prop, 
que són pocs i es creuen únics. Obre les finestres i veuràs 
que al planeta hi ha milions de persones i històries. Ets 
un gra de sorra en una immensa platja. Però, un a un, els 
grans d’arena poden erosionar fins a una piràmide. Això 
sí, si no et tanques en el teu propi món. Surt aquí a fora, 
sense pressa però sense pausa. Passeja pel barri en què 
vius. Descobreix les botigues i els negocis, parla amb els 
veïns, interessa’t per les associacions o entitats solidàries, 
culturals, juvenils… Troba-t’hi. Potser compartiràs una afi-
ció o un interès. Amplia el teu cercle a la teva ciutat… i així, 
fins a l’infinit. No creus que tanta riquesa bé val exposar-se 
i sortir a per ella?

Obre la teva ment, connecta amb les coses que succeei-
xen. Ocorren aquí i ara, en el món real. No et tanquis no-
més en els teus pensaments ni en els teus propis proble-
mes i vivències. Si obres “l’objectiu” de la teva retina veuràs 
que la vida és molt més, i la tenim a la nostra disposició per 
gaudir-la i treure-li el màxim partit. No fer-ho seria un error. 
Com va dir un dels creadors d’Apple, Steve Jobs: “Sigues 
sempre curiós”.
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En el punt intermedi
37

Objectius: en l’adolescència, el caràcter s’està formant 
i es troba en constant canvi: influeixen els amics, la 
família, les modes, les xarxes socials, i cal buscar el 
nostre lloc.

Idees clau: timidesa, extroversió, exaltació, incompren-
sió, assertivitat i equilibri.

Recursos: pissarra digital o projector, pantalla i or-
dinador.

Desenvolupament: a classe es representarà, per pa-
relles, la forma de reaccionar davant d’una mateixa si-
tuació des de dos punts oposats segons la seva capa-
citat de comunicació i d’expressivitat: un representarà 
la impulsivitat explosiva i l’altre, la timidesa absoluta. 
Podran comptar amb un tercer o quart personatge si 
necessiten extres. Es proposaran reaccions a situa-
cions com ara: “examen sorpresa”, “assetjament esco-
lar”, “tu no véns a la meva festa”, “m’agrades”, “a qui 
tries?”, “vols provar això?”. També es pot complementar 
veient diferents escenes de pel·lícules protagonitzades 
per joves: sempre hi ha personatges que actuen al límit 
i queden completament al descobert davant de tothom, i 
d’altres que no participen ni obren la boca. S’organitzarà 
un debat final per veure què ens han semblat aquestes 
actuacions i els pros i contres de cadascuna.

Més: s’analitza també com els nois reflecteixen aques-
tes diferents personalitats en les xarxes socials, com 
s’expressen, quins són realistes i quins menteixen o 
donen la imatge que desitgen projectar. Es remarca 
en l’empremta digital, que no desapareix d’un dia per 
l’altre.

A casa: s’organitza un campionat de pòquer amb la fa-
mília i altres amics; a part de la sort i de conèixer les re-
gles del joc, hi ha jugadors més callats i d’altres més ex-
travertits i espontanis. Veurem qui li va millor la partida.

Objectius: gaudir de cada moment amb plena consciència, sense distraccions 
ni altres inputs que desviïn la nostra atenció.

Idees clau: concentració en l’aquí i l’ara, i viure el moment amb tota la seva 
intensitat.

Recursos: ordinador, enciclopèdies, llibres i estoretes per a la sessió de 
meditació.

Desenvolupament: en la classe de Tutoria es busca informació sobre sati, 
que en budisme representa la consciència dels pensaments, les accions i les 
motivacions d’un mateix i que també pot traduir-se com a “claredat de la ment”. 
L’atenció plena, també anomenada mindfulness, “consciència plena” o “cons-
ciència pura” acosta la realitat de les coses en el moment present. És un antí-
dot contra l’engany i la il·lusió, i es considera com un poder perquè ajuda a la 
clara comprensió del que està ocorrent.

Més: una vegada demanada la informació, el professor, amb alguna persona 
experta, organitza una sessió de meditació perquè els alumnes s’acostin més 
a aquesta consciència plena.

A casa: s’assisteix a una sessió de sahaja ioga o raja ioga, que combinen ioga 
amb elements de meditació i tenen com a objectiu aconseguir la consciencia 
plena.

236
A soles amb mi mateix
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Mirant per la finestra 
em trobo…

238

Objectius: connectar amb el nostre entorn; ser conscients de les dife-
rents realitats que ens envolten.

Idees clau: connectar amb la comunitat local del nostre barri; empatit-
zar, observar i implicar-se.

Recursos: llibreta i llapis i ordinadors per consultar.

Desenvolupament: demanar als alumnes que obrin la finestra, el balcó o 
la terrassa de casa seva i mirin amb atenció. Més enllà de la mirada quoti-
diana que passa per damunt de persones i objectes, han de descobrir què 
hi ha aquí fora. Amb una llibreta i llapis, prendran nota de qui passa, si 
saben qui és (veí, familiar, amic, desconegut), el seu sexe i possible edat, 
la seva forma de vestir i si sembla que està treballant, va de passeig, etc. 
Especularan sobre la seva vida, els seus possibles problemes i situació 
personal. També poden passejar pel barri per conèixer els punts més vul-
nerables, les persones que necessiten ajuda, les associacions, qui són i 
per a què treballen. Triaran una de les observacions fetes i la posaran en 
comú amb els altres en una sessió de trobada. Veurem si el paisatge que 
han vist a través de la finestra és diferent del que no perceben en el dia a 
dia, en què pensen sobretot en ells mateixos.

Més: a més de contactar o col·laborar amb alguna de les entitats del 
barri, hi ha gestos senzills que ens connecten amb els nostres veïns: 
saludar i dir “bon dia” i “bona tarda” quan entrem a les botigues; ajudar 
una senyora gran amb la cistella d’anar a comprar; escoltar amb atenció 
un veí que tingui ganes de conversar, etc.

A casa: fer un passeig amb els pares perquè ens presentin la gent que 
coneixen (a les botigues, al mercat, veïns, etc.) i a les entitats o equipa-
ments que utilitzen, com el centre cívic o la biblioteca.

PC

Objectius: en aquesta etapa en què s’estan formant els seus 
propis objectius, idees i personalitats també es comencen a 
adonar del que han heretat i no els agrada. Animem-los a can-
viar les coses amb què no estiguin d’acord i les passes que cal 
donar per canviar-les.

Idees clau: transformació, participació activa, protesta, defen-
sa dels drets, transformació i projecte de vida.

Recursos: samarretes, estris d’estampació, fang, pintures, 
marcs de fusta o plàstics, objectes decoratius, etc. Ordinadors 
i impressora. Fonts especials que podeu trobar, per exemple, 
aquí.

Desenvolupament: en la classe d’Educació Artística, els 
alumnes han de crear diferents objectes (samarretes, tasses 
de fang, marcs, etc.) per organitzar un mercat ambulant, ven-
dre les creacions i utilitzar els diners per a una causa benèfica. 
En els objectes han d’aparèixer frases per animar la gent, so-
bretot a dur a terme el que es proposen (dins dels seus límits) 
i canviar allò amb què no estiguin d’acord. Els alumnes són els 
primers que han de reflexionar sobre aquest tema.

Més: mentre treballen en aquests objectes poden comentar 
què canviarien ells del seu dia a dia i per què; també han de 
pensar com ho faran. Cal reflexionar i després actuar amb un 
pla.

A casa: fem quelcom que sempre posposem a casa: muntar 
un hort a la terrassa, col·laborar amb alguna associació, com-
prar en botigues de comerç just, etc.

39
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Canvio el que no m’agrada
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240 41
Abstrets
Objectius: si els adolescents tendeixen a pensar en 
ells mateixos i a situar els seus pensaments i circum-
stàncies en el centre del seu món, les xarxes socials 
no han fet més que agreujar aquesta situació. Cal fo-
mentar l’escolta activa, sortir d’un mateix i parar atenció 
als altres.

Idees clau: reconèixer l’estat d’abstracció per evitar-lo 
i tenir una presència conscient.

Recursos: fotocòpies dels tests; ordinadors, folis, bolí-
grafs per escriure les propostes.

Desenvolupament: fer el test proposat sobre abstrac-
ció per poder parlar d’aquesta tendència a centrar-se 
en un mateix i en els seus pensaments. Revisaran a 
més a més les pàgines de Facebook dels alumnes, les 
selfies i els textos en grups de Whatsapp per analitzar 
si es detecten pautes d’aquest comportament. De qui 
estem més pendents, de nosaltres mateixos o dels al-
tres? Després, proposaran maneres creatives de cen-
trar-nos més en l’altre i de sortir de la nostra “bombolla”.

Més: estar abstret no és, en si mateix, negatiu. Al-
guns experts opinen que és un gran estat mental per 
a la creativitat i la reflexió. Podeu saber-ne més clicant 
aquí.

A casa: hauríem de poder detectar quan l’altre no es-
colta, quan està abstret, pendent de la seva pròpia his-
tòria interior... al seu aire. Quan veiem que l’altre des-
connecta podem crear un gest que ens faci reaccionar i 
tornar a establir una comunicació efectiva i interessant 
per a les dues parts.

Objectius: l’ús del Whatsapp ens permet escriure missatges a qui vulguem 
i en qualsevol moment i amb efecte immediat. És un avanç magnífic. Però cal 
estar atents al que escrivim, perquè no sempre s’interpreta el missatge de la 
manera com creiem o volem.

Idees clau: reflexionar sobre el missatge abans d’enviar-lo; pensar en el que 
escrivim, a qui i quan; la percepció del missatge pot ser diferent en la recepció.

Recursos: mòbils, folis, bolígrafs, etc.

Desenvolupament: el professor demana als alumnes que portin el mòbil a 
classe. Aquest dia el trauran i el podran utilitzar en l’aula. Cada alumne ha de 
triar diversos missatges de Whatsapp que hagi escrit a persones diferents, 
sobre temes relacionats amb les emocions i els sentiments. Els llegiran en 
veu alta entre els seus companys. La resta han d’escriure en un paper el que 
creuen que aquest missatge està explicant, incloent-hi emoticones. I així hi 
van participant tots els alumnes de la classe. Quan posen tota la informació en 
comú se sorprendran de quantes maneres diferents es pot entendre un petit 
text escrit.

Més: agafem els missatges de Whatsapp i els representem com un missatge 
oral acompanyat del llenguatge gestual. Transmeten el mateix que per escrit?

A casa: en família es llegirà aquest interessant article publicat pel diari El País. 
Segur que tots tenim alguna cosa a dir respecte d’això.

El llenguatge entre línies
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Objectius: lluitar contra la timidesa si ens bloqueja fins a tal punt que ens 
impedeix actuar tal com som.

Idees clau: confrontar la timidesa i la por d’interactuar amb la societat, amb els 
nostres propis mitjans o amb ajuda si és necessari.

Recursos: pissarra digital o projector, pantalla i ordinador; tela o similar.

Desenvolupament: amb el tutor, veure la pel·lícula El club de los poetas 
muertos, del director Peter Weir. És una pel·lícula que narra el curs escolar 
d’un grup de joves interns en un col·legi anglès i el seu professor de Literatura. 
En una escena, un dels alumnes, normalment molt tímid, és capaç d’expressar 
les seves emocions amagat sota una manta. Els alumnes preparen un exercici 
a classe sobre coses que dirien als seus companys o al món i no s’hi atrevei-
xen. Primer, el professor els anima a dir-ho copiant l’escena del film, tapats per 
un llençol. A continuació han de ser valents, descobrir-se i dir a cara descober-
ta el que pensen. Assumir aquesta realitat pot resultar molt alliberador.

Més: practicaran l’exercici també amb els professors, ja que aquests tenen 
l’afegit de ser adults i encara pot fer més vergonya. Però si estem convençuts 
del que volem dir cal trencar les barreres.

A casa: es pot participar en algun taller de teatre o risoteràpia junt amb els 
nostres pares, per treballar tots junts la nostra espontaneïtat i timidesa.

Sota la manta puc ser jo

42
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Mikado Hikikomori
Objectius: reflexionar sobre les conseqüències de 
l’aïllament quan es porta a situacions extremes. Conèi-
xer més sobre aquesta síndrome, el nom del qual sig-
nifica ‘apartar-se, estar aïllat’, que afecta (no sols al 
Japó) joves que es tanquen en les seves habitacions 
fugint de la pressió exterior, almenys durant sis mesos. 
Parlar dels seus símptomes i d’aquest tipus de vida, 
connectada sovint a l’ordinador i a la televisió, sense 
cap relació amb altres persones.

Idees clau: la lluita contra l’aïllament no és gratuïta; les 
seves conseqüències poden ser dramàtiques.

Recursos: palets de Mikado, escuradents xinesos o 
llapis de colors.

Desenvolupament: els nois, per grups, jugaran al fa-
mós joc del mikado, que consisteix a anar separant es-
curadents sense moure els que estan a sota. La variant 
d’aquest joc serà que, per cada escuradents que hagin 
d’extreure, mencionaran una de les causes d’aquest 
aïllament, com si, en treure’l, poguessin alliberar-se’n 
(l’assetjament escolar, l’estrès, l’exigència escolar, la 
incomprensió…). També poden mencionar alguns dels 
seus costums o addiccions (a l’ordinador, al manga, a 
realitats alternatives fictícies).

Més: s’informen per conèixer si hi ha casos sem-
blants fora del Japó, i quines accions socials s’estan 
implementant per evitar que s’arribi a situacions tan 
extremes. Poden veure l’interessant reportatge sobre 
aquesta síndrome aquí.

A casa: anem a alguna botiga de còmics amb els nos-
tres pares i busquem algun manga que tracti la temàti-
ca, com Me teru no Kimochi, de Hiroya Oku, o Kage-
rou Project, de l’escriptor japonès Jin.

SC

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.youtube.com/watch?v=ZUe5mFQt_Ag
http://www.youtube.com/watch?v=ZUe5mFQt_Ag
http://www.youtube.com/watch?v=uoQdSpGcNYM
http://www.youtube.com/watch?v=ACO3XvGu_Ls
http://vivenciasfrikis.blogspot.com.es/2010/11/manga-me-teru-no-kimochi.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Kagerou_Project
http://es.wikipedia.org/wiki/Kagerou_Project


33

PROGRAMA 
D’EDUCACIÓ EN VALORS
SECUNDÀRIA
CURS 2017-2018

L a  c o n f i a n ç a  e n  e l  m ó n

 

tutories amb sentit 
per a tots els cicles 
educatius

44

Objectius: fantasiejar i abstraure’s és bo per a la ima-
ginació, però no cal perdre’s en un món de fantasia. La 
realitat és l’aquí i l’ara.

Idees clau: estar present per viure cada moment amb 
tota la intensitat i concentració que es mereix.

Recursos: càmera de vídeo o càmera del mòbil, ordi-
nadors, programes d’edició, programes de tractament 
de textos i de dibuix; folis o cartolines, llapis, retoladors, 
colors, etc.

Desenvolupament: proposem tres opcions per reflectir 
el diàleg interior de cada alumne. Una, gràfica, a través 
de les vinyetes d’un còmic. Dues, escrita, en forma de 
monòleg. I tres, en vídeo, en la qual es graven sense 
parlar, únicament fent gestos que es relacionen amb 
els seus pensaments (sols a casa, mentre es dutxen, 
mentre veuen la tele, miren el mòbil, estudien, fan fúting, 
etc.). Sobre aquesta imatge gravaran el canal d’àudio 
amb el qual estaven pensant. Aquest exercici pot ser in-
dividual o en grup, per “veure” què és el que cada un 
pensa en realitat o el que interpreta, que pot estar molt 
allunyat de la realitat. Quan acabi cada història poden 
tancar-la amb un “Aquí i ara!”, reclamant la tornada a 
la realitat i al present.

Més: a continuació, enumeren amb el professor situa-
cions o moments que poden passar desapercebuts si la 
nostra xerrada interior ens absorbeix per complet. Algu-
nes poden no ser molt importants, però d’altres podrien 
fins i tot ser perilloses (ex.: anem amb bicicleta i tenim un 
accident perquè no estem pendents del tràfic, només de 
la nostra xerrada interior).

A casa: demanen a la família que els expliquin algun 
incident que hagin tingut al llarg de la seva vida per anar 
totalment abstrets en el seu diàleg interior.

Aquí i ara, allunya 
la xerrada interior
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Objectius: ni és bo aïllar-se per si mateix ni, per descomptat, aïllar els altres; cal 
interactuar amb tots els companys i amb la vida en general.

Idees clau: aïllament voluntari, assetjament induït: assetjament escolar.

Recursos: periòdics, ordinadors, tauletes tàctils; folis, bolígrafs, etc.

Desenvolupament: el professor els farà informar-se sobre el que significa 
“l’ostracisme” a nivell històric, anomenat així per les “ostres” de ceràmica en 
què s’escrivia el nom dels candidats a l’exili en l’antiga Grècia. Després de la 
cerca d’informació s’iniciarà un debat. Què segueix de vigent en aquesta llei 
d’apartar el qui ens sembla perillós o diferent? Són l’assetjament escolar o 
l’exclusió una forma moderna d’aquell càstig? Per què castiguem rebutjant? Fa-
rien els alumnes el mateix si poguessin amb algun membre del grup? Aïllar a qui 
és diferent o al que carrega amb les culpes o l’odi del grup és una solució massa 
primitiva. Mereixem evolucionar, canviar i superar l’exclusió. I què cal dir del qui 
s’aïlla voluntàriament? Per què fer quelcom així?

Més: el professor crearà un compte de correu al qual els alumnes podran enviar 
missatges personals o anònims si ho preferixen per cridar l’atenció si un alumne 
s’aïlla o si algú està aïllant un altre company. Cal no deixar que passi el temps. 
Com més aviat es tallen els problemes d’aïllament, millor.

A casa: amb els pares, llegeixen el llibre o veuen la pel·lícula de Tim Burton La 
melancólica muerte de Chico Ostra, que són relats sobre personatges solita-
ris, estranys i diferents. En acabar, reflexionem en família sobre els conceptes 
d’estrany i diferent.

Del “niño ostra” al ostracismo
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Fes quelcom 
pel medi ambient
Objectius: a pesar que estem més connectats que mai 
i tenim tota la informació, actuem amb passivitat i sen-
se coordinar-nos per causes importants per a tots, com 
la defensa del medi ambient. Compartir el teu temps i 
ajudar et farà sentir especial.

Idees clau: ser empàtic davant dels problemes del pla-
neta i aliar-se amb els que pensen com nosaltres.

Recursos: mòbil, ordinadors i tauletes tàctils.

Desenvolupament: el professor proposa realitzar una 
acció mediambiental, de forma individual o per grups. 
Han de connectar amb l’entorn que els envolta directa-
ment, i no sols a través d’Internet. Simplement obrint bé 
els ulls, i buscant llocs naturals que “pateixen” (un jardí 
del barri, una platja, un hort) i estan a prop, per ajudar 
a restaurar-los. Hauran de buscar suport en companys 
o associacions del barri que defensin aquest tipus de 
causa mediambiental. Es tracta de prestar atenció, de-
tectar oportunitats de millora i canvi concrets i veure 
com se senten en ajudar.

Més: els alumnes gravaran una petita notícia amb el 
mòbil mentre recuperen aquests entorns. Després po-
den compartir els vídeos en el blog de la classe i crear 
un hashtag per conscienciar la resta de companys del 
centre i implicar-los en les seves accions.

A casa: involucrem els nostres pares i família perquè 
ells també participin en una acció mediambiental, en-
cara que sigui a nivell familiar. Amb molt poquet temps i 
esforç es pot fer molt. Tot compta. Sobretot, la intenció.

Objectius: organitzar una activitat conjunta amb el mínim impacte ambiental 
i la màxima participació. Tot el que s’utilitzi en aquesta festa ha de pensar-se 
des del punt de vista del seu impacte mediambiental. Encara que hi hagi alguns 
alumnes que no tinguin molta relació i connexió, segur que tenir un objectiu 
comú els farà relacionar-se millor.

Idees clau: tots hi participen, sense grupets a part ni mals rotllos; tots a l’una.

Recursos: taules, cadires, estovalles i objectes de decoració fets amb paper 
reciclat, plats i gots de cartró reciclable, coberts de fusta i galledes de cartró per 
separar els residus generats. Productes pròxims.

Desenvolupament: promovem la inclusió de tots en el grup organitzant una 
festa fi de programa en què tots els alumnes es comprometen a participar-hi 
buscant un objectiu mediambiental: que tot el que es consumeixi tingui el me-
nor impacte ambiental possible. Hem de tenir en compte des de la procedència 
dels materials i aliments utilitzats fins a l’impacte sonor de la música. Es pot 
aprofitar perquè sigui un acte benèfic, i amb el que es recapti fer una donació 
a una entitat solidària. A més, es comprometen a barrejar-se en els equips de 
treball, no sols amb els amics.

Més: un dels grups s’encarregarà de fer seguiment de tot el procés i de man-
tenir tota l’escola informada través de les xarxes socials com Facebook, Insta-
gram o Twitter, o creant un àlbum de fotos a Flickr.

A casa: es fan partícips les famílies perquè també hi col·laborin preparant quel-
com de menjar, ajudant amb els decorats, muntant l’equip de so, etc. Segur 
que tots hi poden aportar quelcom.

Festa “eco” de bon rotllo
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PROGRAMA 
D’EDUCACIÓ EN VALORS
SECUNDÀRIA
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L a  c o n f i a n ç a  e n  e l  m ó n

 

tutories amb sentit 
per a tots els cicles 
educatius

Objectiu: afavorir les relacions entre diferents membres 
del grup a través del joc i la convivència quotidiana. Moti-
var els alumnes gràcies al contacte amb la naturalesa, que 
els fa sentir que formen part de quelcom molt més gran que 
ells mateixos, despertant la reflexió i desenvolupant la seva 
intel·ligència espiritual.

Idees clau: compartir moments, respecte al medi natural i 
intel·ligència espiritual.

Recursos: selecció d’un alberg en un entorn natural pròxim al 
centre. Podeu triar algun de la Xarxa d’Albergs Juvenils o el 
vostre alberg habitual.

Desenvolupament: la idea és passar alguns dies junts en una 
sortida a la natura. Fomentar les dinàmiques de col·laboració 
entre joves amb gimcanes, jocs d’orientació, reptes de super-
vivència o tallers d’habilitats comunicatives. Aprofitar per des-
cobrir el medi natural (plantes, animals, geologia) i sentir-se 
en contacte i part del nostre planeta.

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

A casa: també podem fer una sortida de cap de setmana a la 
natura, sense telèfons mòbils i ordinadors, per gaudir d’una nit 
estelada, d’un camí entre boscos i rierols, a la vora del mar…, 
que ens permeti conversar i compartir en família l’entorn na-
tural.

Convivències en la naturalesa

248
S S

Objectiu: Quin dilema promou el debat i la reflexió col·lectiva a través 
de dilemes ètics senzills basats en situacions quotidianes. Distingir 
entre els diferents nivells de maduresa, des del temor fins a l’egoisme 
i l’expectativa d’atenció per part dels altres, la justícia, el bé comú o 
l’ètica i els drets humans.

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

Recursos: dilemes “No sé qué pasa con Alberto”, sobre la incomu-
nicació i canvis d’humor entre les amistats, o bé “¿En qué habitación 
estás?” o “Mediamos?”.

Desenvolupament: podeu plantejar un dels dilemes proposats per 
despertar la participació de l’alumnat. Després de llegir el senzill enun-
ciat, tots han de respondre espontàniament com reaccionarien o què 
farien. Els diferents tipus de resposta s’arrepleguen a sota i se situen 
en un dels quatre nivells de maduresa ètica segons la interpretació 
de la proposta del pedagog Manuel Segura, basada al seu torn en les 
teories de Kohlberg i Piaget sobre el creixement ètic i moral de l’ésser 
humà.

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

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

Tutories de dilemes 
sobre la confiança en el món
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mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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L a  c o n f i a n ç a  e n  e l  m ó n

 

tutories amb sentit 
per a tots els cicles 
educatius

Objectiu: cridar l’atenció sobre les dificultats que poden patir els joves 
que tenen una personalitat tímida o apocada. Ser conscients de les se-
ves dificultats de relació i poder actuar de manera que s’eviti al màxim 
l’aïllament o fins i tot l’assetjament escolar. Ser tímid no significa tenir 
una patologia, però sí que és un símptoma que quelcom no funciona de 
forma relaxada en l’àmbit de les relacions humanes, amb la qual cosa 
això comporta. Hem de prestar atenció a aquests nois per donar-los una 
mà amb diferents estratègies que els invitin a participar i a trobar aques-
tes eines.

Idees clau: timidesa com a falta d’eines per a la relació social, introver-
sió com a absència de la necessitat de relacionar-se, fòbia social com a 
temor i evitar de forma màxima el contacte amb altres.

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

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

Més:  aquí tens un article que presenta la Universitat de Múrcia sobre 
el tractament a adolescents tímidos a Espanya.

A casa: l’actitud de sobreprotecció de les famílies pot afavorir la timidesa 
o certes actituds retretes. Podem facilitar pautes perquè els nois se sen-
tin més lliures per expressar-se i se’ls inviti a participar, opinar i decidir en 
diferents àrees de la vida quotidiana i superin aquesta fase.

Tutoria d’avaluació:
Timidesa, introversió i fòbia 
social no són un mal menor
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A p u n t a  l a  t e v a  c l a s s e 
a  l a  J o r n a d a  d ’ A D O L E S C E N T S  N a c i o n a l !
Cada any, aquest projecte es tanca amb una activitat viva i 
col·laborativa en la qual participen un jove i un professor de cada 
comunitat autònoma: la Jornada d’Adolescents Nacional.

Si estàs fent aquest projecte i treballant el valor de la confiança, 
t’encantarà portar la veu dels teus alumnes a aquesta experièn-
cia d’intercanvi tan interessant. Es tracta de fer una enquesta 
online amb tota la teva classe sobre el valor de la confiança i de 
triar un portaveu perquè vagi a la trobada nacional a Madrid. 
Allí podrà treballar en grup amb altres alumnes sobre el mateix 
tema, fer reflexions i arribar a unes conclusions comunes.

En cada comunitat autònoma hi participa un col·legi, que pot por-
tar un alumne i un professor.

La Jornada d’Adolescents a nivell nacional és una experiència 
molt enriquidora, en la qual la trobada de 17 centres educa-
tius de diferents entorns geogràfics i formes de treballar resul-
ta excepcional. Us permet compartir un dia amb altres docents, 
orientadors i alumnes que tenen molt en comú i moltes ganes 
de compartir. I tenen un enorme interès en l’educació en valors, 
com a Aldees Infantils SOS.

Si vols més informació o directament sol·licitar plaça en la 
Jornada d’Adolescents Nacional pots enviar un correu elec-
trònic a la coordinació del programa aquí. O trucar al telèfon 
d’assessorament permanent: 670 696 588.

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/consejos-juventud.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/consejos-juventud.php
mailto:amelialopez%40aldeasinfantiles.es?subject=sol%C2%B7licitar%20pla%C3%A7a%20en%20la%20Jornada%20d%27Adolescents%20Nacional
mailto:amelialopez%40aldeasinfantiles.es?subject=sol%C2%B7licitar%20pla%C3%A7a%20en%20la%20Jornada%20d%27Adolescents%20Nacional
mailto:amelialopez%40aldeasinfantiles.es?subject=sol%C2%B7licitar%20pla%C3%A7a%20en%20la%20Jornada%20d%27Adolescents%20Nacional
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“Crec en la capacitat de l’ésser humà per superar-ho tot, fins i tot un aban-
donament a la infancia.” 

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

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

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

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

• Entre les Aldees, les Residències de Joves i 
els Programes d’Enfortiment Familiar, s’atenen 
un total de 577.166 nens, joves i famílies. 

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

• Ofereix 893.929 tractaments mèdics en els 77 
hospitals SOS i compta amb 317.856 benefi-
ciaris en els 23 programes d’Atenció a Emer-
gències SOS al món. 

http://www.aldeasinfantiles.es/que-esta-pasando/sala-de-prensa/premio-princesa-de-asturias
http://www.aldeasinfantiles.es


39

A ESPANYA

Aldees Infantils SOS està present en el nostre país des 
de 1967. En 1981 es constitueix l’Associació Aldees In-
fantils SOS d’Espanya, que coordina la tasca a nivell na-
cional, i el 1983 és declarada d’utilitat pública pel Consell 
de Ministres. La Presidència d’Honor l’exerceix S. M. el 
Rei Felip de Borbó.

Aldees Infantils SOS treballa en la majoria de comuni-
tats autònomes: Andalusia, l’Aragó, Castella-la Manxa, 
Canàries, Catalunya, Galícia, Madrid, València i pròxi-
mament estarem a Astúries (Oviedo) i les Balears (Pal-
ma) a través de:

PROGRAMES DE PROTECCIÓ

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

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

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

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

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

SUPORT A L’AUTONOMIA DELS JOVES

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

PROGRAMES DE PREVENCIÓ 

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

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

ACADÈMIA SOS 

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

realitat social i oferir respostes eficaces a les situa-
cions actuals i de futur.

Externament estableix aliances i acords de col·la-
boració amb universitats, organitzacions, associa-
cions i organismes públics o privats que li permeten 
aconseguir els seus objectius.

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

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

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

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

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

I per a més informació sobre Aldees: 902 332 222
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http://www.aldeasinfantiles.es/que-hacemos/espana
http://www.aldeasinfantiles.es/que-hacemos/proteccion
http://www.aldeasinfantiles.es/que-hacemos/jovenes
http://www.aldeasinfantiles.es/que-hacemos/prevencion
mailto:http://www.academiasos.es?subject=
http://www.aldeasinfantiles.es/que-hacemos/programas-internacionales
http://www.aldeasinfantiles.es
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