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Benvinguts a la quinzena edició de "Atura't a pensar", el 
programa educatiu d'Aldees Infantils SOS per a Educació 
Secundària. Per primera vegada, ofert exclusivament en 
format digital obert, per a tots els centres que desitgen 
aplicar-lo i per a totes les famílies que, amb els seus instituts 
o de forma independent, s'animin a fer-ho. Aquí teniu la
nostra proposta anual per treballar amb els vostres fills i 
créixer junts.

El valor de la família
En aquest curs 2013-14 us portem un dels clàssics de 
l'educació en valors: la família. Per Aldees Infantils SOS és 
un valor realment especial, ja que coneixem molt bé el paper 
que exerceix en el desenvolupament infantil i juvenil, sobre-
tot quan no està present, i també com el model de família 
d'acollida garanteix amor i educació a nens i joves. I perquè 
sabem que la família treu el millor de nosaltres mateixos, en 
Aldees Infantils SOS treballem per l'enfortiment familiar en 
la nostra societat. Tan important és per a nosaltres donar 
protecció a l'infant o l'adolescent que ha perdut a la seva 
família com prevenir aquesta situació. Així, en els últims 
anys hem reforçat el treball amb famílies que passen dificul-
tats i que necessiten als nostres professionals per mantenir 
cohesionat el seu nucli familiar, el que reverteix en la salut 
física i emocional dels menors que hi viuen.

Anem a treballar aquest apassionant tema des de tres blocs 
didàctics: La meva família i jo, Moments de família i Famílies 
d'avui. En el primer, cada alumne, a través de la seva herèn-
cia familiar, es pot conèixer una mica més a si mateix i 
també als seus pares i germans. En el segon, analitzarem 
què uneix a les famílies i com viure moments especials 
junts. I, finalment, buscarem des del respecte i la tolerància 
diferents models familiars per reconèixer què comparteixen 
i què ofereixen als seus membres.

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

La família tanca el cercle educant en valors
Tot i que cada any us convidem a implicar les famílies dels 
vostres alumnes en el programa educatiu, enguany és 
encara més important. Com podria ser d'una altra manera? 
Es pot tractar el tema de la família sense comptar amb 
elles? Segurament ... però mai amb la mateixa força ni el 
mateix valor. Per això us demanem un cop més que els 
ajudeu a participar ia assumir el seu paper protagonista en 
l'educació en valors dels joves. Us ho posem fàcil: cada 
activitat de tutoria compta amb una extensió per a casa i el 
material està obert per a ells al nostre web. Així, tots podran 
aplicar-les i reforçar el vostre treball a l'aula. Veureu que, a 
més, és una participació que convida a la conversa i al joc, 
a promoure la trobada familiar i, en definitiva, a generar 
dinàmiques positives.

Moltes gràcies pel vostre suport. Esperem que gaudiu 
d'aquest material i que us subscrigueu al nostre butlletí 
en www.aldeasinfantiles.es/educa per rebre periòdicament 
nous materials, idees, propostes vives, agermanament amb 
altres instituts i per demanar participar en les nostres troba-
des als Consells de la Joventut, jornades realment úniques 
per tancar el programa amb els vostres alumnes.
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La meva família i jo
Qui sóc jo? Sóc una persona que, per atzar, ha nascut en el 
si d’una família qualsevol en un lloc qualsevol del planeta. 
Però això de tenir família, en aquest món al qual he arribat, 
se suposa que és el natural. Tal com diu la Declaració dels 
Drets Humans, la família és l’element natural, universal i 
fonamental de la societat. Per això està protegida per les 
diferents societats i lleis dels estats d’aquest món. De forma 
universal, els éssers humans ens hem agrupat en petits 
nuclis primer, formats per parelles o persones afins i les 
seves descendències, la qual cosa coneixem com a família. 
Després, aquestes famílies s’han agrupat en clans, sovint 
les seves famílies més extenses o amb relacions de paren-
tiu i finalment en clans que estenen els seus vincles, en 
moure’s, per tota la geografia. Serà tota la humanitat part 
d’una mateixa família, llavors? 

Si em poso a pensar, què he necessitat jo fins ara per viure, 
créixer, fer-me gran, ser feliç...? Sobretot, quan era un bebè 
vulnerable i sense capacitat per sobreviure sol, he rebut 
protecció, aliment, roba, recer... I després, m’han ensenyat 
el que ells sabien perquè algun dia pugui ser independent jo 
també. La meva família s’ha fet càrrec de mi perquè era 
quelcom seu, perquè així em senten i jo a ells. La gent que 
em rodeja, juntament amb mi mateix, compartim un vincle, 
quelcom que és molt clar legalment però que al mateix 
temps és molt intangible i per la qual cosa ens sentim part 
de quelcom únic i irrepetible, que som “nosaltres”, la nostra 
família. 

La meva família és part de mi. Miro fotos dels meus avis i 
dels meus pares i sé que alguns trets estan sota la meva 
pell. I encara que no tingués la seva sang, hauria copiat els 
seus gestos i hauria utilitzat les seves maneres per dibuixar 
els patrons que segueixo en caminar, en parlar o en actuar. 
Perquè així som les persones: prenem models, bons i 
dolents, de la nostra família. 

Tinc una família i això em fa sentir seguretat. I no estic 
parlant ja del fet que trobaré un plat amb menjar i la roba 
neta als calaixos. És una mica més. Sé que algú em veu, 
compta amb mi, es preocupa per mi (a vegades, massa) i 
m'estima a pesar de tot. També sé que esperen quelcom de 
mi i això em fa sentir incòmode, perquè no puc desfer-me 
d’aquesta pressió, que a vegades em recorden a veus i 
altres vegades només sé que és aquí. És estrany perquè 
m’agrada encara que m'amanyaguen o m’abracen però al 
mateix temps em fan sentir petit de nou i això és justament 
el que no vull per res del món. Perquè estic fent-me un adult 
i sé que el meu destí és deixar el niu algun dia i tenir la meva 
pròpia família. 

Així doncs, quin lloc ocupo ara en la meva família? Senzilla-
ment, sóc el de sempre, un més, i un que aspira a ampliar 
horitzons i ser algú també per als que no són els meus 
incondicionals. Busco que els meus amics i els meus iguals 
em respectin i em vegin, com fins ara ho feia la meva 
família. Però continuo tenint un peu a casa meva, a la meva 
habitació, així que tinc deures i obligacions amb ella. 

I què puc fer jo, com contribuir-hi? Com comportar-me amb 
la meva família sense deixar de ser jo? Puc pensar en el que 
fem dia a dia, en què necessitem i en què puc fer jo per 
descarregar part d’aquest treball. I sentir que la meva família 
és també la meva responsabilitat, que no sols tinc drets sinó 
també obligacions i que, si són per a ells, ja no costen tant 
de fer. Perquè en el fons tot va al mateix sac i ens dóna més 
temps i bon humor per estar junts. Entre tots, la vida és 
millor. 
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Descriu-te 
en un 
minut. 
Com 
em veig, 
com em 
veuen

1 PC

Minuts al dia amb…

2 PC

Objectiu: cada adolescent, en plena formació de la seva personalitat i autoimatge, és la 
suma de la seva pròpia percepció i la dels altres, incloent-hi les expectatives i el coneixe-
ment previ de la seva família. Tot compta, però sobretot el que ells mateixos han assimilat 
sobre el que són. 

Idees clau: conèixer-se, descriure’s i valorar-se.

Recursos: paper i llapis per a notes i gravadora. Fitxes amb cinc línies numerades de l’u al 
cinc. Telèfons mòbils o llibretes petites. 

Desenvolupament: exercici de presentació oral. Anàlisi de personalitat, punts forts i defec-
tes. Treball de l’autoestima. Es completa amb la descripció dels companys en cinc valors a 
destacar que li envien com a aplicació Whatsapp o missatge en una llibreta. 

A casa: també demanarem que es descriguin a si mateixos i ens qualifiquin amb 5 valors. 
Farem també aquesta valoració a la resta de membres. Els joves valoraran qui els coneix o 
aprecia millor al centre i a la llar. 

Més: Si necessiteu idees per a aquesta activitat, trobareu 60 adjectius per descriure a algú 
en espanyol i anglès en aquest enllaç.

Objectiu: passar temps amb algú és la 
manera de conèixer-lo i de valorar-lo. Si els 
joves passen temps aïllats o sobretot amb 
altres persones que no són de la família, cada 
vegada s’aniran distanciant més. És important 
reservar algun temps per conviure i compartir. 

Idees clau: conviure, conèixer i compartir. 

Recursos: llibreta o bloc de notes amb una 
taula preparada i calculadora.

Desenvolupament: durant una setmana, els 
joves faran una “comptabilitat” del seu temps i 
de les relacions amb diferents persones, 
anotant en una taula els minuts que passen 
junt amb les diverses persones que els envol-
ten diàriament: companys i amics, professors i 
els diferents membres de la família. Al final de 
la setmana es farà un rànquing i una valoració 
general. 

A casa: portarem la taula a casa i demanarem 
que els grans també la facin, almenys del 
temps que passen a la llar i amb qui. Podem 
incorporar aquestes dades a l’estudi de classe.
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Emocionòmetre
Objectiu: una forma 
de crear una bona 
dinàmica de grup 
–sigui escolar o
familiar– és que els 
seus membres 
s’obrin i donin a 
conèixer els seus 
sentiments i estat 
d’humor. És una 
forma d’explicar-se 
el que els ocorre i de 
compartir. 

Idees clau: donar-se 
a conèixer, reconèi-
xer sentiments i 
empatitzar. 

Recursos: pinces 
per sostenir fotos o 
notes. Bloc de notes. 

Desenvolupament: 
cada pupitre o taula 
individual comptarà 
amb una pinça per subjectar notes en què es fixarà cada matí una icona que 
simbolitzi l’estat d’humor del dia. Cadascú marcarà diàriament el seu humor amb 
una emoticona o una frase ("Estic content, enfadat, cansat, apàtic, enamorat"). 

A casa: aplicarem la mateixa tècnica per a un cartell que es penjarà a les portes 
de les habitacions. 

Més: aquesta activitat procedeix de l’Aldea Infantil SOS de Barcelona. Els nois i 
adolescents de les diferents cases utilitzen aquest sistema per mostrar als altres el 
seu estat d’humor i per crear complicitat entre ells. 

4 PC

Regles escrites 
i no escrites de la 
convivència

3 PC

Objectiu: entendre la necessitat de les 
normes per preservar els drets individuals i del 
grup i els límits de la convivència, per tal 
d'assolir l’harmonia quotidiana tant en l’aula 
com a la llar. 

Idees clau: conviure, regular i respectar. 

Recursos: pissarra o llibreta de fulls gegants 
per anotar i retoladors.

Desenvolupament: resumirem en un decàleg 
les normes de convivència no negociables de 
la classe (i del centre). Podem utilitzar el regla-
ment intern o fer que sorgeixin de la deducció i 
de les necessitats que els alumnes detecten i 
que necessiten o mereixen ser reflectides en 
una norma. 

A casa: traslladarem les normes que ens 
expliquen que regeixen el centre i l’aula a la llar 
i les adaptarem i firmarem tots. Es portaran a 
classe firmades. 
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Com ha canviat la 
meva habitació 

6 PC

El que ens diuen els 
cognoms

5 PC

Objectiu: en quelcom tan quotidià com 
els nostres cognoms podem descobrir 
oficis, gentilicis, llinatges, pobles i 
ciutats… 

Idees clau: indagar, recordar i descobrir.

Recursos: llibres especialitzats en heràl-
dica i etimologia dels cognoms i ordina-
dors amb connexió a Internet per fer 
aquest tipus de cerca en pàgines especia-
litzades. 

Desenvolupament: utilitzant Internet, 
rastrejaran l’origen dels seus cognoms, el 
seu significat, la seva distribució geogràfi-
ca. Es pot complementar amb un estudi 
d’heràldica i la seva representació en 
escuts, per exemple. 

A casa: els alumnes preguntaran pels 
cognoms dels avis i recopilaran el màxim 
nombre de cognoms possible.

Més: Moltes pàgines web t'informen de 
l'origen dels noms i cognoms i fins dels 
escuts familiars:
www.misabueso.com
www.heraldaria.com

Objectiu: distanciar-se per valorar el passat i els canvis experimentats pot fer-se en un mateix o a 
través de testimonis, com poden ser les fotos del passat, la roba que va quedar petita o els canvis 
en l’habitació, que mostren noves necessitats i nous gustos que es projecten també cap al futur.

Idees clau: cuidar, créixer, evolucionar i canviar.

Recursos: paper mil·limetrat per a plans o programa tipus Sketch up per a la seva versió informatit-
zada. 

Desenvolupament: sobre el paper mil·limetrat reproduiran esquemes de la seva habitació i de 
com ha evolucionat des que van néixer per cobrir diferents necessitats.

A casa: prendran mesures de la seva habitació per reproduir-la a escala. Preguntaran a casa els 
detalls que no recorden i, si es pot, aportar fotos. Recordaran junts també les diverses funcions dels 
elements que hi havia i les necessitats que cobrien en cada moment.

Més: Amb aquest programa gratuït podeu jugar a reproduir habitacions de la vostra llar, des del 
dormitori fins al menjador o la cuina.
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M'assemblo a… 

Objectiu: els trets genètics dominants i recessius es fan palpables en el físic de les perso-
nes, i podem veure en els fills, des que són petits, semblances raonables amb una branca 
familiar o una altra, un llegat que és part de les arrels de cada individu. 

Idees clau: heretar, transmetre, assemblar-se i reconèixer-se. 

Recursos: miralls, fotos antigues i informació prèvia sobre herència genètica.

Desenvolupament: l’herència genètica, com funciona? Buscarem trets recessius i 
dominants en el color de pell, ulls, cabell, altura, complexió. Podem tractar-los en grup 
estadísticament per veure si es compleix.

A casa: esbrinarem els trets genètics de la família paterna i materna preguntant a casa a 
pares i a avis si és necessari. Preguntarem també a qui ens assemblàvem quant a persona-
litat… i debatrem si això és quelcom que s’hereta o s’aprèn.

7 PC

Dret a una família 
en la Convenció dels 
Drets del nen

8 SC

Objectiu: el paper social de la família com a 
institució està reconegut en les lleis de cada 
país i, a escala internacional, en el text de la 
Convenció dels Drets del Nen firmat per 140 
països. En ell, cada noi –fins als 18 anys– té 
dret a créixer en un entorn estable que permeti 
el seu desenvolupament i que la seva família 
defensi els seus interessos i romangui reunida 
fins i tot en situacions de dificultat. 

Idees clau: assumir, comparar i reivindicar. 

Recursos: text de la Convenció en aquest 
enllaç.

Desenvolupament: presentarem el text de la 
Convenció dels Drets del Nen i faran un 
comentari del dret a una família. Destacar que 
fins als 18 anys la Convenció els considera 
petits.

A casa: portar el text de la Convenció a la llar i 
preguntar si el coneixien i per a què servix o 
qui ho referenda. 
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Explica'm: 
la meva 
família 
al llarg 
de la 
història

9 SC

Objectiu: si veiem a vista de pardal l’evolució de les persones, de les generacions, de la 
humanitat, tenim una visió més clara del que les persones busquen al créixer i 
desenvolupar-se i de com la família facilita que s’aconsegueixin alguns objectius vitals. Així, 
si aconseguim fer un acumulatiu d’històries, fets, professions i oficis de les persones que 
coneixem i ens van precedir, es veurà un fil comú de com cada individu es busca la vida per 
sobreviure i crear un entorn estable propi que se sol concretar en la formació d’una família.

Idees clau: viure i sobreviure. Recordar, destacar i anotar. Treure conclusions.

Recursos: paper d’embalar, cinta adhesiva ampla per a la línia temporal. Retoladors de 
colors per escriure-hi les fites històriques. 

Desenvolupament: traçar una línia cronològica d'almenys un segle, amb espai suficient 
entre anys, per situar cada una de les famílies del grup i les seves ocupacions. Cada 
alumne agafarà un retolador de color que identifiqui la seva història i situarà els moments 
essencials de la seva vida i la dels seus pares (i fins a avis, si és possible). Analitzarem si 
hi ha moments crucials en una vida, si es repeteixen entre persones, si hi ha històries 
diferents o alternatives, si l’objectiu de les persones coincideix, etcètera.

A casa: indagar les dades necessàries per completar aquesta activitat. Interrogar sobre els 
casos que coneguem directament, històries curioses, rumors…

10 SC

Objectiu: descobrir el fenomen de la mobilitat 
geogràfica en les pròpies arrels familiars. La 
realitat dels moviments migratoris en la història 
s’ha fet encara més intensa en les últimes 
dècades, quelcom que podran demostrar les 
procedències dels alumnes del grup en prime-
ra, segona o tercera generació.

Idees clau: moure’s, sobreviure, emigrar, 
buscar i trobar. 

Recursos: mapes d’Espanya i del món. 

Desenvolupament: ubicar en un mapa comú 
les arrels de tots els membres de la classe.

A casa: situar en un mapa els llocs d'on vénen 
les famílies dels pares i avis i fins i tot oncles. 

Més: Tot tipus de mapes a la vostra disposi-
ció: del món, dels diferents continents, països i 
d'Espanya, fins i tot de les diferents comunitats 
autònomes.
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Herència 
familiar

11 SC

Arbre genealògic 
informàtic

12 SC

Objectiu: la família és també una unitat econòmica, no sols de consum sinó de transmissió 
de patrimoni. Les relacions familiars també poden estar marcades per qüestions derivades de 
les herències actuals o passades, que han determinat el destí de determinades branques de 
la família.

Idees clau: transmetre i heretar. 

Recursos: presència d’un advocat expert en dret de la propietat o de la família. Pot ser un 
pare, un exalumne o sol·licitar-ho al Col·legi d’Advocats, en el qual poden trobar-se fins i tot 
associacions de professionals jubilats amb interès per ensenyar als joves. 

Desenvolupament: què diu el dret sobre la successió? Serveix la família per garantir la 
propietat, el territori, el poder? Analitzar casos en diferents llocs i estrats (herència d’un 
terreny rural, unió de propietats o regnes…). Homes i dones enfront del dret a heretar. Bases 
del dret de família. La família en la història. Els fills com a hereus i com a mà d’obra. Podem 
preparar l’entrevista amb un expert perquè ens aclareixi aquests i altres dubtes sobre com la 
família transmet propietats i altres drets. 

A casa: hi ha hagut herències en la família? Com ha estat la transmissió? Quin tipus de lleis 
regeixen en el cas de la vostra família?

Més: Enllaç interessant per respondre les preguntes més freqüents sobre dret successori. 

Objectiu: rastrejar les arrels familiars porta a 
conèixer històries personals, llocs, profes-
sions, estils i formes diferents de veure la vida, 
i que tenen un cert nexe amb tots els membres 
d’un mateix “clan”. Poden sorgir sentiments de 
pertinença o de rebuig, però sempre de reafir-
mació de la personalitat. 

Idees clau: preguntar, aprendre, buscar i 
trobar. 

Recursos: ordinadors amb connexió a 
Internet. 

Desenvolupament: buscarem programes 
informàtics com aquests que permeten fer 
automàticament l’arbre genealògic de cada 
alumne i presentar-los estèticament:
www.myheritage.es
www.genoom.com 

A casa: els alumnes demanaran la informació 
necessària per completar aquest arbre fins a 
arribar tan lluny com els sigui possible. Potser 
avis, oncles i altres familiars podran ajudar 
també a completar-ho i sigui un repte arribar 
almenys a la tercera generació.
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Espai d’escolta

13 SC

Objectiu: procurar el millor espai per a la comunicació facilitant l’expressió de 
sentiments i pensaments sense traves. L’escolta atenta és l’element clau en la relació 
interpersonal i han d’aprendre tant a fer-la com a reclamar el seu dret a ser escoltats. 

Idees clau: respectar, comunicar-se, relacionar-se, parlar i escoltar. 

Recursos: cronòmetre o rellotge, cartolines per dibuixar les cartes d’escolta. 

Desenvolupament: cada alumne rebrà 2 cartes d’1 minut d’escolta ininterromput que 
podran fer servir sempre que ho desitgin i amb el professor que ho necessitin, per la qual 
cosa serà escoltat en aquest moment (i gastarà la carta). Les normes seran clares: fer-ho 
amb respecte i de forma pacífica, o es podrà tallar el temps.

A casa: els comodins del temps es podran fer servir també a casa, i tots en podran tenir. 
Es podrà utilitzar com una forma de ser escoltat en situacions de conflicte.

La meva família i jo

Tutories de reciclatge

Si hi ha una cosa que ha canviat respecte a 
quan els meus pares i els meus avis eren 
més joves és l'interès pel planeta i pels 
temes mediambientals. Sóc d'una nova 
generació que sap el que ens juguem si no 
gestionem correctament tot el que produïm. 
M'importa el consum d'aigua, les energies 
alternatives i sé que puc influir en els residus 
que poden arribar a embrutar el planeta. Jo 
ja no veig els residus d'envasos com si fos 
escombraries. Per mi, els residus d'envasos 
són autèntics recursos. Ho vaig aprendre 
sent petit però ara entenc que és un tema 
complex que vam començar a dominar entre 
tots. Un gest tan senzill com separar resulta 
decisiu. Us donaré diverses pistes, per si 
encara dubteu: en el moment de separar 
fixeu-vos si el que teniu a les mans és un 
envàs o no ho és, ja que només els envasos 
van als 3 contenidors de colors depenent del 
seu material. Els envasos de cartró i paper 
han d'anar al contenidor blau i des d'allà 
aniran a les papereres que ho processaran. 
Els envasos de plàstic, metall i cartró de 
begudes que dipositem al contenidor groc 
aniran a una planta de selecció i després, 
per materials, a empreses que els donaran 
una nova vida. I els envasos de vidre, al 
verd, des d'on es portaran a fondre de nou i 
crear més vidre. No és difícil, veritat? Jo sóc 
part d'aquest cicle i em sento orgullós de 
ser-ho.

R
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Famílies d’envasos… Quina seria la teva?

15 R

  Qui treu avui la 
brossa? 
Tasques compartides

14 R

Objectiu: distribuir les tasques comuns de la llar, 
les rutines quotidianes. La separació de deixalles i 
la reducció de residus és cosa de tots, començant 
per les noves generacions que, quan siguin 
autònomes, també es portaran aquest hàbit a les 
seves noves llars. 

Idees clau: distribuir i delegar, compartir, conviure 
i separar per reciclar. 

Recursos: bosses o caixes per als diferents tipus 
de residus d’envasos, millor si són del color del 
contenidor en què es depositen. És a dir, bossa o 
caixa groga per als envasos de plàstic, metall o 
cartró de begudes; blau per als envasos de cartró 
i el paper, i verd per als envasos de vidre.

Desenvolupament: organitzarem una recollida 
selectiva d’envasos de diferents materials a la 
classe (o al centre o espai que es determini) i ens 
encarregarem del seu control i buidatge en conte-
nidors de colors.

A casa: es repartirà la tasca de treure les escom-
braries i els envasos per als contenidors de colors 
a casa, com a part del repartiment de responsabili-
tats en les tasques domèstiques.

Més: És hora d'arribar fins al contenidor. Aquí 
teniu On t'ho deixo? El vídeo de la càmera oculta 
de la campanya de foment del reciclatge dels 
envasos de cartró a Sevilla. Us imagineu que, el 
dia que us toqui anar al contenidor de colors, us 
felicitessin així?

Objectiu: relacionar les característiques dels materials amb les de la personalitat 
humana, traçant paral·lelismes entre “rigidesa”, “fragilitat” o “flexibilitat” en un material 
amb el del caràcter. 

Idees clau: relacionar, valorar i tenir sentit de l’humor. 

Recursos: envasos utilitzats, nets. Material per pintar i decorar (adhesius, paper de 
color, gomes elàstiques, papers de colors…).

Desenvolupament: a partir de les característiques dels diferents materials d’envasos 
reciclables triaran un per representar simbòlicament les seves famílies i escriuran un 
conte o còmic utilitzant aquestes similituds. També podran “disfressar” els envasos 
perquè representin els diversos membres de la seva família. 

A casa: portaran els envasos tunejats i comentaran amb la família el seu relat. Els 
preguntaran si se senten identificats amb aquest material i envàs triat per a cada membre 
o quin haguessin triat.

Més: No podem separar-los, no creus? Milk love story.
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Jo sóc d’una nova 
generació que respecta 
el medi ambient

16 R

El bé superior del planeta, salut per a les 
noves generacions

17 R

Objectiu: si el bé superior del joves és el que regeix les lleis dels governs i la Conven-
ció dels Drets del nen, no és el bé del planeta encara superior i, sense ell, no es poden 
donar unes condicions de vida saludables? Discutir sobre el que significa el bé superior 
és fer una abstracció que els permet veure els beneficis de qualsevol acció que contri-
bueixi, a poc a poc, a millorar una situació global com és la del medi ambient. Les 
conseqüències de no fer-ho també es poden analitzar.

Idees clau: protegir, legislar, respectar i cuidar. 

Recursos: pissarra física o digital o bloc de paper gegant de reunions per anotar idees 
que sorgeixin.

Desenvolupament: parlem avui de coses que es fan pel bé superior dels joves i del 
planeta, i de quines accions concretes podem fer per deixar un millor llegat a les pròxi-
mes generacions, com la separació d’envasos. Què ocorre si no col·laborem en el tema 
de residus? Llavors… serveix o no la contribució individual? Es tracta de generar un 
debat per decidir si és útil o no que cada persona assumeixi hàbits sostenibles i que 
donin idees que poden fer-se sense enormes inversions i amb la col·laboració ciutada-
na. Finalment, es poden votar per ordenar-les i obtenir un decàleg. 

A casa: quins hàbits de reciclatge van aprendre els teus pares en la seva infància i 
quins són ara els que es traspassen? S’apliquen a la llar per donar exemple? Què més 
es podria fer? Es pot millorar el que ja fem?

Més: Aquí podeu veure la campanya Llegat d'Ecoembes.

Objectiu: hi ha coneixements que s’estudiaven 
“abans” i altres que són més importants ara, com la 
tecnologia i el medi ambient. Els nois reivindicaran 
quines coses saben més que els seus pares en 
matèria mediambiental.

Idees clau: aprendre, ensenyar i respectar el medi 
ambient.

Recursos: targetes de paper reciclat i cartró 
d’envasos per preparar un tauler de joc. Ordinador 
amb connexió a Internet per cercar informació. 

Desenvolupament: els alumnes prepararan un joc 
de preguntes i respostes de taula per a la classe i per 
portar a casa sobre temàtica mediambiental. Busca-
ran informació i curiositats sobre aquest tema per 
demostrar el seu domini. Inclouran preguntes sobre 
formes pràctiques d’ajudar, amb especial atenció a 
la separació de residus d’envàs. Per exemple, amb 
preguntes sobre quin tipus d’envàs va a cada conte-
nidor: al groc, només envasos de plàstic, metall i 
cartró de begudes; al blau, els envasos de cartró i el 
paper, i al verd, els envasos de vidre. Es podran 
elaborar preguntes “trampa” amb objectes que no 
són envasos i que, per tant, van al contenidor de 
resta i mai als contenidors de colors. 

A casa: avui toca que els nois expliquin el que els 
seus pares no saben sobre reciclatge. Els pares 
faran preguntes que ells hauran d’esbrinar… o 
buscar la resposta.

Més: Plantilles de taulers i jocs de taula.
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En la meva família tots tenim coses en comú i tots som, al 
mateix temps, molt diferents. Alguna vegada he pensat 
com hauria estat conèixer els meus pares d’adolescents, 
com jo. Bé… igual no és una gran idea, però seríem 
amics? Ens semblaríem en gustos, en idees, en formes de 
veure les coses? Cometem els mateixos errors? Sembla 
estrany perquè ells, els meus pares, sempre són allà, en la 
imatge que tinc de com són ara que ja els han passat 
moltes coses, entre elles tenir-me a mi. Però això fa que 
pensi en el meu pare i en la meva mare d’una forma molt 
diferent, intentant veure’ls tal com són, sense el paper que 
compleixen en la meva família. 

Potser aconseguiré que altres m’ajudin a conèixer-los 
millor, perquè la meva visió no és objectiva, és plena de 
les meves pròpies experiències i és només part de les 
seves vides, que no conec en molts aspectes. La seva 
pròpia família, els meus avis i oncles, els van conèixer 
com a nens i joves; els seus col·legues de treball valoren 
una faceta de la seva vida que jo no veig i els seus 
companys de col·legi i amics actuals aprecien altres quali-
tats diferents. També els meus amics antics i nous, els 
meus professors, els meus cosins i oncles, els meus 
companys d’extraescolars, podrien donar apunts de com 
sóc jo en altres moments de la meva vida en què els meus 
pares o germans no participen. Conèixer-nos així seria 
magnífic perquè ens faria veure’ns com a persones i 
entendre’ns millor.

Quan estic a soles amb el meu pare o amb la meva mare, 
m’arriben molt més clares algunes pinzellades de la seva 

personalitat. Llavors no podem estar en silenci (almenys 
no tota l’estona), hem de parlar, actuar, decidir… i llavors 
tot es torna especial. 

I els germans? Tenir-ne o no tenir-ne… aquesta és la 
qüestió. Els que no en tenen, sovint els desitgen, encara 
que en el fons també estan bé en una família en què no 
troben competència. I els que en tenen, saben que la 
vida no seria el mateix sense ells. Amb gelosia o sense 
o baralles, els germans mantenen un vincle únic, el
segell familiar i les experiències compartides. Es tenen 
els uns als altres per sempre encara que facin veure que 
això no importa… i conviure fa que guardin en comuns 
records i moments, quotidians o especials, que configu-
ren la seva vida i el que són. 

En realitat, la família no seria el que és sense aquests 
moments que generen experiències i records, que guar-
dem en el nostre àlbum de fotos i en la nostra memòria 
emocional. És més que anar de vacances o celebrar un 
aniversari o una festa o fins i tot mirar junts la tele. És tot 
el que cada moment significa: participar i preparar-ho, 
esperar-ho, sortir a l’aventura, conèixer coses noves 
sense pensar en altres assumptes i gaudir de la mútua 
companyia i res més. Encara que hi hagi diferències, 
encara que no tot vagi bé, al final tot és extraordinari, i 
sabem que ens tenim els uns als altres aquí, per al bo i 
per al dolent. Això que m’emprenya a vegades, que la 
meva família sigui incondicional, és també el seu punt 
fort, perquè sé que és el lloc al qual puc tornar i sentir-me 
a casa. 
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Moments 
de família

18 PC 19 PC

Joc “qui és qui”» Vespre amb 
la meva 
família

Objectiu: aprofundir en el coneixement de les 
persones, aprendre a descriure-les tal com 
són, amb els seus defectes i les seves virtuts. 

Idees clau: conèixer, descobrir, valorar i 
respectar.

Recursos: fotografies o caricatures de les 
persones que es presenten. 

Desenvolupament: cada alumne triarà una 
persona de la seva família, pròxima o no, que 
li sembli interessant per la seva personalitat, 
trajectòria, èxits, valors… i l’exposarà en 
classe en una presentació oral d’un minut.

A casa: cada membre de la família decidirà 
cap a quin altre membre, pròxim o no, sent 
admiració i per què. També podran triar una 
característica de cada un que volguessin tenir.

Més: Si voleu utilitzar fotografies de persones 
a l'atzar, trobareu una bona base que podreu 
emprar, lliure de drets sempre que siguin amb 
objectiu educatiu, en el cercador de Creative 
Commons, per exemple, a Flickr. 

Objectiu: passar temps de qualitat per fer coses junts ens permet conèixer-nos millor; 
compartir una experiència especial millora aquest moment i el fixa en el record. Els moments 
de família són els que creen la identitat de grup i fixen els vincles entre els seus membres. 
Aquests moments en què estem “obligats” a conviure ens fan conversar, actuar i, al final, 
acostar-nos els uns als altres.

Idees clau: compartir i conèixer-se millor.

Recursos: llista dels alumnes per concretar els intercanvis. Llistat de temes sobre la família, 
que també podran sorgir de l’activitat si es prefereix.

Desenvolupament: les persones necessiten passar temps juntes per conèixer-se, compar-
tir i acostar-se unes a les altres. Canviarem als alumnes de lloc en classe perquè compar-
teixin més temps amb companys menys afins i els assignarem un treball sobre la família 
perquè ho facin junts, perquè cada un escrigui com és la relació del seu company amb 
aquesta. Es concretarà en una pàgina redactada sota el títol “El vespre que vaig passar 
amb…”, en què ambdós posen en comú una experiència viscuda amb la seva pròpia família 
en un moment compartit a soles amb el seu pare, mare o germans. 

A casa: passar un vespre amb el pare o la mare a soles fent quelcom junts, quotidià o 
especial, per poder conèixer-se millor. 
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La meva família i altres animals 
20 PC

A casa ens agrada… 
21 PC

Objectiu: aguditzar l’observació, fixar-se en els detalls de la personalitat, en com es comporta 
algú quan creu estar a soles, analitzar els seus trets amb sentit de l’humor… això ens acosta 
una mica al seu interior i ens fa apreciar-ho més. Moltes d’aquestes característiques poden 
relacionar-se amb les que assignem a alguns animals (astúcia: guineu, curiositat: gat, 
avarícia: garsa, lleialtat: gos, noblesa: cavall, domini: lleó, força: ós…), i podríem utilitzar-les 
per personificar l’esperit de cada un dels membres de la nostra família.

Idees clau: distingir, reconèixer, tenir sentit de l’humor, valorar, respectar i estimar. 

Recursos: fotografies o dibuixos d’animals. 

Desenvolupament: identificar les personalitats a través d’una projecció en un animal i el seu 
simbolisme o característiques fa que puguem descriure’ns els uns als altres amb una imatge. 
Construirem el zoo de la classe a partir de la descripció pròpia i aliena de cada un i l’animal 
més votat serà el que l'identifiqui. Cada alumne haurà de presentar al mateix temps el “zoo” 
de la seva família.

A casa: identificarem els diferents membres amb les característiques assimilades a diferents 
animals i raonarem junts si estem d’acord o no.

Més: Trobareu un munt de fotos d'animals en aquesta pàgina de Pinterest, entre d'altres. 

Objectiu: a través de les anècdotes, els 
moments especials o intensos compartits, les 
celebracions i els costums ens adonarem que 
fixem un estil, una forma de ser familiar. Cons-
tituexen uns trets originals, no de cada 
membre sinó, en realitat, d’aquest grup únic 
que és la nostra família i que és també un ens 
amb personalitat pròpia que no és una altra 
cosa que la suma de molts dels trets dels seus 
membres, a més de quelcom nou i diferent que 
creem junts. 

Idees clau: preferir, triar, definir i compartir. 

Recursos: blog o document de text comú 
compartit en el qual tots poden incorporar les 
seves aportacions. 

Desenvolupament: com si es tractés d’una 
guia d’oci, amb diferents apartats, els nois 
compilaran en cada secció temes diversos. En 
un, els llocs comuns o favorits dels nois i les 
seves famílies. En un altre, els llocs on anar a 
divertir-se. En una tercera, llocs per anar a 
menjar o receptes exclusives de les seves 
famílies. I finalment una secció especial de 
paraules o dites pròpies dels seus familiars.

A casa: demanaran informació per a l’activitat. 
Buscaran paraules o dites pròpies però també 
aprofitaran per recuperar anècdotes divertides, 
llocs favorits, aficions comunes, i paraules o 
dites pròpies.

Més: Aquí teniu un enllaç en el qual es reunei-
xen centenars de frases fetes i dites populars.
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Els teus pares, 
aquells nois 

22 PC

Juguem junts 

Objectiu: passar junts una bona estona, 
riure, discutir normes mig de broma, intentar competir, 
guanyar, perdre… propícia moments compartits especials, moments de família. 

Idees clau: compartir, gaudir i estimar. 

Recursos: cartró reciclat d’envasos per al tauler, targetes per a les cartes de sort o 
comunitat, per a els carrers família i elements divertits per fer de fitxes. Plastilina per 
crear casetes o elements que enriqueixin els carrers família.

Desenvolupament: com seria un Monopoly de la família? S’inventarà un amb nous 
carrers amb noms de família (família Fernández, tres carrers vermells: Rosa, la mare; 
Carles, el pare, i Sílvia, la filla; família Herrero, quatre cartes grogues: Sara, la mare; 
Marià, el pare; Sergi, el fill, i Laura, l'avia, etcètera), caselles de sort o comunitat, amb 
llocs en què poden ocórrer coses si s'hi cau. Una casella de sortida-cobres la nòmina i 
de vacances per retirar els que perden torns. Cada alumne dibuixarà una de les caselles 
i s’uniran al final de la classe sobre el tauler. Entre tots crearan les normes i les situacions 
divertides de família que vagin passant. 

A casa: passaran una estona en família jugant a qualsevol joc de taula, gaudint del 
moment i d’estar junts amb quelcom agradable. 

23 PC

Objectiu: pensar en els pares des d’una altra 
perspectiva i plantejar-se l’origen de la família 
en relació amb l’atenció i l’educació que 
sorgeixen amb els fills. 

Idees clau: recordar, cuidar, conèixer, apreciar, 
comparar-se i comprendre. 

Recursos: fotografies aportades pels alum-
nes dels seus pares. 

Desenvolupament: si no hi ha fills, és una 
família o no ho és? Què canvia en tenir una 
responsabilitat conjunta, una persona a qui 
protegir, educar i estimar i que no ha estat 
“triada”? Es generarà un debat per respondre 
a aquestes preguntes. Es preguntarà sobre si 
coneixen els seus pares i si se’ls imaginen a la 
seva edat, amb les seves mateixes preocupa-
cions, il·lusions o pors. 

A casa: els nois passaran una entrevista als 
seus pares separadament amb preguntes 
respecte d’això.

Més: Alguns enllaços per conèixer una mica 
més dels anys setanta:
setenta-s.blogspot.com.es
listas.20minutos.es
I vuitanta: es.wikipedia.org
I l'avanç d'1 minut del programa del National 
Geographic o el monòleg de Joaquín Reyes 
i tots els vídeos que aquest canal ha emès 
sobre aquesta dècada www.youtube.com
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L’altar dels 
avantpassats 

24 PC

Objectiu: discutir la condició d'“incondicionalitat” aplicada a la família i a l’amor. Qui pot 
assegurar que pot estimar sense condicions, passi el que passi? Quines serien les 
situacions límit? 

Idees clau: estimar per damunt de tot i posar límits.

Recursos: targetes ratllades per anotar-hi les idees de casos problema sobre la incondi-
cionalitat de l’amor. 

Desenvolupament: cada alumne pensarà, escriurà i aportarà un cas hipotètic en què es 
qüestioni si l’amor supera totes les barreres, si pot ser incondicional o té límits. I si 
creuen que els té, quins són. Una vegada reunits els casos, es llegirà un cas problema 
triat a l’atzar o pel professor. Sempre sobre el tema de la lleialtat o la possibilitat d'estimar 
per damunt de prejudicis o d’altres condicions. Debatran si és possible o no.

A casa: preguntaran a casa si se’ls estima a pesar del que siguin o del que facin i si 
creuen que és possible la incondicionalitat de les lleialtats o de l’amor (cap als seus 
propis pares, la seva parella, els seus amics, les seves creences…). 

Amor incondicional?
25 SC

Objectiu: moltes cultures, sobretot orientals, honren 
els avantpassats. És una forma de reivindicar la 
saviesa a través de l’experiència i l’edat i de valorar 
els nostres grans com a adults experimentats i no 
com a nois que tornen a necessitar ajuda. Aquests 
avantpassats, vius o en el record, ens parlen també 
del que ha destacat. Si ha quedat en la memòria 
segurament és quelcom positiu que no volem 
perdre. 

Idees clau: recordar, valorar i sentir-se part de 
quelcom més gran que un mateix.

Recursos: objectes simbòlics que aporten els nois 
per a aquest lloc especial en què honrar els 
avantpassats.

Desenvolupament: es preguntarà als alumnes pels 
seus avantpassats, pel familiar més llunyà del qual 
tenen record personal o explicat pels seus parents. 
Veurem fins a quin any podrem retrocedir. Aportaran 
elements per a l’altar dels avantpassats i els organit-
zaran una cerimònia d’agraïment, ja que, sense 
aquests, ells no haurien arribat a existir. També 
podem incorporar una versió: qui en la teva família 
ha anat més lluny geogràficament.

A casa: els nois demanaran veure fotografies o 
preguntar als avis pel seu avantpassat més llunyà 
per arribar tan enrere en el temps com sigui 
possible. També intentaran recuperar algun objecte 
que simbolitzi aquests avantpassats o els valors que 
els suggereixen.

Aprendre a fer una línia cronològica amb Power-
point. A Slideshare t'ho expliquen.
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This is my family

26 SC

Homes i dones 
en la meva 
família  
(caràcters, 
estereotips, 
rols)

rols segons les necessitats i la complementarietat de caràcters, per millorar el resultat de l’equip. 

Idees clau: ser, estimar, respectar i treballar en equip.

Recursos: divisió d’espais a l’aula, material per anotar i pissarra.

Desenvolupament: la classe es dividirà en dos grups, nois per un costat i noies per un altre. Cada 
grup descriurà els membres de la seva família del sexe oposat, fins a aconseguir una llista 
d’atributs (si es repeteix algun es marcarà la repetició) per veure quins apareixen més i si són 
característics d’un sexe o no. Intentarem treballar el tema dels estereotips i de la individualitat. 
També es farà un apunt sobre què significa la violència de gènere en termes de relació entre iguals, 
quin tipus de sentiments la sustenten i com podríem canviar-los. 

A casa: són totes les dones de la família de caràcter “fort” o “feble”? I els homes? Potser es pot 
generalitzar en parlar de personalitats? Són hereditàries o apreses? Com ha estat la relació entre 
homes i dones en les diferents branques? Coses de què poder parlar en família i que es queden en 
la família…

Objectiu: entendre què 
significa un estereotip i 
com sol estar d’allunyat de 
la realitat. Parlar de tòpics i 
de casos concrets. Defen-
sar les relacions interper-
sonals basades en l’amor, 
el respecte, l’atenció i la 
igualtat enfront de la 
violència de gènere. Cada 
membre de la relació i de 
la família assumeix uns 

27 SC

Objectiu: aprendre a descriure els 
trets físics i psicològics bàsics d’un 
personatge en llengua anglesa. 
Formar un retrat humà fidedigne i 
precís a partir d’aquesta descripció.

Idees clau: parlar en una altra 
llengua, comunicar-se, definir i 
descriure. 

Recursos: gravadora o càmera de 
vídeo. Diccionaris d’anglès.

Desenvolupament: avui la tutoria 
es desenvolupa en anglès i consis-
teix a presentar diferents membres 
de la família. A cada alumne li 
tocarà un parent en concret (nebot, 
cosí, oncle, cunyat, sogre, 
gendre…) i, a més de descriure la 
relació, descriurà el personatge que 
ha triat, físicament i psicològicament. 
Podríem gravar l’activitat en àudio o 
vídeo com si es tractés de monòlegs.

A casa: Parlarem de parents més 
allunyats per conèixer branques més 
llunyanes de la família i del coneixe-
ment que poden aportar-nos (oncles 
avis, cosins segons…).

Més: Si necessiteu un diccionari 
anglès-català en línia, proveu aquí.
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Objectiu: a vegades assimilem el fet de tenir gustos semblants a ser persones afins quan, en 
realitat, no deixa de ser quelcom superficial. Els gustos ens acosten a altres, ens fan sentir 
integrats en un grup i donen el primer pas per sentir-nos en sintonia, però hem de mirar més 
enllà i compartir idees, sentiments i valors per realment connectar amb els altres. 

Idees clau: parlar i compartir, ser semblants o complementaris. 

Recursos: paper d’embalar i retoladors per escriure els resultats. Fotografies de grups de 
cantants, d’esports, de pel·lícules, de llibres, de menjars… que poden aportar els alumnes per 
a l’activitat. 

Desenvolupament: a mà alçada es preguntarà als alumnes si els agrada un determinat gust, 
un joc, un esport o un equip esportiu, una pel·lícula, una lectura, un cantant, etcètera. 
S’anotaran els resultats i es formaran grups d’afins quan coincideixin en més de quatre 
gustos. 

A casa: tenim gustos afins a casa? Potser alguns. Són copiats o heretats? Són propis? Hi ha 
altres punts en comú, com a formes d’actuar, fòbies…? Compartim la forma de veure el món, 
els valors essencials? 

Compartim gustos? 
28 SC

I si no tingués una 
família? 

29 SC

Objectiu: valorar la presència de la família com 
a entitat estable que proporciona protecció, guia 
i afecte. Aprendre a conviure i a guanyar 
marges d’autonomia i independència, demos-
trant capacitats i habilitats i compartint respon-
sabilitats. 

Idees clau: créixer, fer-se autònom, conviure i 
valorar. 

Recursos: papers en vermell i en verd per a les 
llistes del negatiu i el positiu.

Desenvolupament: els adolescents es 
queixen sovint de les seves famílies i desitgen 
ser més independents però les necessiten 
encara. Avui tocarà fer una llista de tot el que no 
tindrien si no tinguessin família (o del que tenen 
en tenir-ne), el que trobarien a faltar i el que 
no… 

A casa: avui és un dia sense família, per viure'l 
sol i fent tot el que sigui necessari per sobreviu-
re, sense que ningú li deixi preparat res.

Més: Un llibre per a les vacances sobre l'adoles-
cència quan no hi ha família: El llenguatge 
secret de les flors, de Vanessa Diffenbaugh.
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Más: programa de RTVE Los 
anuncios de tu vida con el capítulo 
“La familia bien, gracias”

Famílies d’anunci

30 SC

Objectiu: aprendre a través dels estereotips i models familiars que ens mostren els mitjans de 
comunicació. Analitzar el llenguatge de la publicitat, les seves històries i personatges, i com 
aquests mostren en cada moment de la història la realitat social del moment. 

Idees clau: identificar, reconèixer, caracteritzar, assignar i valorar. 

Recursos: web d’anuncis com aquesta en la qual es poden buscar els anuncis per paraules 
clau o temàtiques. Ordinador amb projector o pissarra digital. 

Desenvolupament: analitzarem aquests anuncis en què apareixen famílies i veurem si es 
reprodueixen estereotips o rols concrets per als diferents membres.

A casa: quan mirem la tele, intentarem detectar quan surten famílies, quins rols els assignen 
i si la família s'hi sent identificada o no.
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Campanya de neteja 
junts

31 R

Objectiu: gaudir d’una activitat amb un objec-
tiu ambiciós i que impliqui moltes persones 
per un bon fi. Les campanyes de neteja, a 
pesar de l’esforç que comporten (o potser 
gràcies a ell), tenen un poder desestressant i 
alliberador d’endorfines. Aconseguir els objec-
tius fixats afegeix un plus de satisfacció. 

Idees clau: organitzar, netejar i separar per 
reciclar.

Recursos: paper per a llistes de tasques, 
paper de mida gran per a cartells i caixes 
grans amb bosses d'escombraries gegants de 
colors, corresponents als dels contenidors als 
quals després portarem tots els envasos 
recollits (groc: envasos de plàstic, metall i 
cartró de begudes; blau: envasos de cartró i el 
paper, i verd: envasos de vidre). Podem afegir 
altres caixes per recollir material informàtic, 
piles i consumibles, per exemple. 

Desenvolupament: organitzarem una possi-
ble campanya de neteja al centre: a qui 
implicar, què hauria de recollir-se, com es 
faria, com ens organitzaríem, on ho porta-
ríem… Ho fem? 

A casa: potser hi ha moltes coses per llençar 
en una bona neteja a fons. Buscarem des de 
productes caducats fins als que no es fan 
servir, separant els envasos per al seu recicla-
tge (recordeu: els envasos de plàstic, metall o 
cartró de begudes, al groc; els envasos de 
cartró i el paper, al blau, i els envasos de 
vidre, al verd). 

Moments de família

Tutorías de reciclaTGe

Els meus pares em demanen que un cop de mà i ajudi a carregar unes 

quantes caixes. Anem a la deixalleria, em diuen. ¿I per què no tirem aques-

tes coses als contenidors?, Els pregunto. Aquesta mànega ... no és de 

plàstic? Doncs sí, però no és un envàs i per això s'ha de dur a un altre lloc. 

És com l'oli, les piles o els electrodomèstics vells, que estan fets de vega-

des amb metall però no van al contenidor groc. Si una cosa així s'anés al 

contenidor groc al final hauria de rebutjar-se, seria un "impropi", que és 

com es diu tècnicament. Quina interessant! La veritat és que, de vegades, 

passar una estona amb els meus pares ens convida a xerrar de coses com 

aquesta, com per a què separar els residus d'envasos i com fer-ho bé. 

Parlem també de diferents tipus de plàstics, que he après en Tecnologia, i 

com cada vegada els envasos pesen menys, són més ecològics i estan 

pensats perquè es reciclin completament i tot torni a ser útil. És fascinant: 

disseny, química, tecnologia, física i ciències ambientals s'uneixen per 

canviar el món que coneixíem. Aquesta visita ha estat un autèntic Moment 

verd amb la meva família.

R
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33 R

Punt verd 
per als que 
ho fan bé

Objectiu: premiar les actituds sostenibles i reconèixer el valor de les aportacions pràcti-
ques i quotidianes. 

Idees clau: actuar, reconèixer i recompensar.

Recursos: cartolina per als diplomes, ordinador i impressora. 

Desenvolupament: la sostenibilitat és un valor que també es transmet en família a través 
d’hàbits com el de la separació d’envasos. Individualment, per parelles o grups dissenyaran 
el millor logotip de “família sostenible” o el diploma de família sostenible que s’entregarà en 
el Dia Internacional del Reciclatge (17 de maig).

A casa: es parlarà dels hàbits que la família té en relació amb la sostenibilitat i des de quan 
recorden fer la separació de residus d’envasos. 

Més: Les bones pràctiques en reciclatge reben el seu reconeixement amb els Premis R 
d’Ecoembes.

Aquí teniu un vídeo de presentació.

R

Evolució dels envasos 
a través de testimonis 
de familiars

32

Objectiu: valorar positivament l’evolució que 
els hàbits ciutadans han patit en els últims anys 
i reconèixer el valor de comptar amb un sistema 
integrat per a la gestió de residus com és el que 
gestiona Ecoembes al nostre país. 

Idees clau: recordar, evolucionar i millorar. 

Recursos: exemples d’envasos nets. Informes 
de dades sobre el reciclatge en la web 
d’Ecoembes.

Desenvolupament: el disseny dels envasos va 
evolucionant amb el temps, millorant funcionali-
tat i ecologia. Buscarem exemples a Internet 
sobre com les famílies d’envasos evolucionen, 
amb antics envasos i la seva versió actual (des 
de llaunes de metall fins a ampolles de plàstic o 
envasos de vidre).

A casa: preguntarem a casa sobre els envasos 
que van conèixer en la infància i com han anat 
canviant.

Més: Vídeo “La història del packgaging” 
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famílies d'avui
No he trobat als llibres ni a Internet una definició o un acord 
universal sobre què és la família per a aquest treball 
d’Història que estic fent. Llegeixo i llegeixo, i del que sí 
m’adono és que la família és una institució que ve de lluny i 
que avui continua vivint i sustentant el teixit social. Això sí, 
no és la mateixa família que van conèixer els romans o 
grecs ni tampoc la de l’edat mitjana o la de la revolució 
industrial. Ni tan sols la que van conèixer els meus avis. Els 
papers dels seus membres, homes i dones, han canviat. La 
família, com la societat, em sembla quelcom realment viu i 
que evoluciona incorporant les seves mateixes transforma-
cions. 

Llavors… què roman estable en la família? Doncs el nexe 
d’unió que, com si fos cola, uneix els seus membres. És una 
unió, vincle, amor o afinitat, suport i ajuda i haver segellat 
una aliança com el matrimoni… encara que no sempre 
s’entengui igual en totes les societats. I després estem els 
fills, que hi pertanyem per llaços, biològics o no, però que en 
depenem i creixem protegits i educats segons els seus 
valors. 

Busco “tipus de famílies” i em trobo moltes més de les que 
pensava: la clàssica família nuclear, en la qual els pares i 
els fills comparteixen una llar. O la família extensa, que 
inclou avis, oncles, cosins i altres parents que comparteixen 
gens i també l’espai vital per viure. També estan les famílies 
monoparentals, en què un o més fills viuen sols amb el seu 
pare o la seva mare. I trobo també el terme “reconstituïda” 
per parlar de famílies que provenen d’altres anteriors i 
s’uneixen i fins i tot altres realitats, com ara amics que viuen 
junts de forma solidària. El reconeixement en molts països 
de la unió legal entre persones del mateix sexe crea un altre 
model més, la família homoparental, en què són pares o 

mares de fills adoptats o concebuts per inseminació artificial. 
Al final, en tots es compleixen les dues premisses que veia 
abans: vincles i unions de persones i fills que cal protegir i 
educar. 

Vaig per a nota i aprenc un munt sobre la família. Romandre 
units era una qüestió de supervivència en les albors de la 
història, i distribuir-se el treball feia de la família una autènti-
ca unitat econòmica. Els nois es consideraven una càrrega i 
només cobraven valor en començar a treballar. La idea 
d’infància actual té poc més dos-cents anys. Els nois no han 
tingut drets fins al segle XX! També llegeixo que les famílies 
serveixen per transmetre la riquesa, per compartir els recur-
sos en emigrar o en els mals temps, i té un increïble poder 
per esmorteir els efectes de les malalties, la desocupació, 
els problemes d'habitatge o de la marginalitat. La família és 
una xarxa de seguretat per als que hi compten.

Però no tot són bones notícies. Veig que molts nois i adoles-
cents del món ho segueixen tenint difícil. Perquè continuen 
treballant i patint abusos dels adults que haurien d’estar 
cuidant-los. I perquè prop de nosaltres, també en els països 
desenvolupats, continua havent-hi problemes. Aprenc el que 
significa família disfuncional i em poso de mal humor: hi ha 
famílies en què hi ha conflictes constants, mala conducta i 
abús entre els membres, incloent-hi els nois, que no sempre 
reben l’atenció o l’afecte al qual tenen dret. En aquests 
casos, les institucions oficials actuen per protegir-los, i hi ha 
noves famílies, anomenades famílies d’acollida, que 
s’ocupen d’oferir tot el que importa per recuperar la protec-
ció, l’educació i l’afecte que totes les famílies del món 
haurien de donar.
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Famílies en el regne 
animal
Objectiu: observar les semblances i les 
diferències de l’espècie humana quant al seu 
comportament familiar i social respecte al dels 
animals. L’estructura familiar existeix en tot 
tipus d’espècies, des dels mamífers fins a les 
aus, els peixos i fins als rèptils. Protecció, 
atenció i transmissió de coneixements es 
repeteixen en totes elles. 

Idees clau: identificar i comparar. 

Recursos: fotografies o llibres visuals 
d’animals. Enciclopèdies. 

Desenvolupament: es repartiran en grups 
fotografies d’animals (mamífers, aus, peixos, 
rèptils) i es discutirà sobre el seu comporta-
ment protector o de similitud amb el que els 
humans entenem com a família. L’objectiu és 
definir finalment què té d’especial l’estructura 
familiar humana i si aquesta finalment contri-
bueix a l’èxit de l’espècie.

A casa: intentarem veure junts un documental 
sobre animals i veure les semblances i diferèn-
cies amb el comportament familiar humà.

35 PC

Famílies 
i cultures 

34 PC

Objectiu: valorar l’estructura bàsica de la família i afegir les varietats que incorporen 
religions, cultures i costums. Analitzar les diferències entre famílies de cultura occidental, 
oriental, africana…

Idees clau: identificar, valorar i respectar. 

Recursos: ordinadors amb accés a Internet, enciclopèdies, llibres de viatges i atles 
visuals de cultures.

Desenvolupament: per grups, cadascun buscarà informació, referents, tòpics sobre les 
famílies en diferents cultures: mediterrània, anglosaxona, asiàtica, musulmana, africana, 
hindú… i el que les caracteritza. Valorarem en cada una el pes específic de l’individu, de 
l’estat i de la família.

A casa: com seria la nostra família si haguessim nascut en un altre lloc? Jugarem amb 
la imaginació i canviarem la nostra realitat per una estona, cada un imaginant com seria 
el seu rol en aquest altre tipus de família. 

Més: visitar la Galeria Peter Menzel Material World (col·lecció de fotografies de tot el 
món amb retrats de famílies i els objectes o aliments que utilitzen). 

ALDEES
INFANTILS SOS 

TUTORIES
AMB SENTIT
PER A TOTS
ELS CICLES
EDUCATIUS

Famílies 
d'avui
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Treball i família… 
conciliem?
Objectiu: valorar els moments de família i la 
seva compatibilització amb el treball i les altres 
necessitats de la vida quotidiana. Atenció a la 
legislació que promou la conciliació i la seva 
repercussió en la vida familiar i en conseqüèn-
cia en el teixit social.

Idees clau: treballar, viure, conviure i compar-
tir. 

Recursos: fulls de càlcul en ordinador o paper 
amb pauta de taula buida preparada i calcula-
dora.

Desenvolupament: sumarem les hores que 
els pares de la classe passen a la feina enfront 
de les que poden passar en família i el percen-
tatge sobre el total que representa. Parlarem 
de facilitats per conciliar la vida laboral i la 
familiar. 

A casa: preguntarem a casa quant temps 
passaven els avis i les àvies amb els pares i ho 
compararem amb el que ells passen amb els 
fills o el temps que poden passar setmanal-
ment tots junts i en què ho ocupen.

37 PC

Famílies extenses 

36 PC

Objectiu: entendre les peculiars característiques de les famílies extenses: nombroses, 
reconstituïdes o en cultures que viuen en clans. L’evolució de les famílies nombroses al 
nostre país. L’aparició de famílies reconstituïdes, fruit de la unió de persones amb 
anteriors parelles i fills. Viure en un clan, atès per diferents famílies, és una forma de 
compartir en algunes cultures. 

Idees clau: classificar, comparar, valorar i respectar. 

Recursos: ordinador amb connexió a Internet i projector o pissarra digital. 

Desenvolupament: mirar vídeos suggerits sobre famílies nombroses i comentar a 
classe. Parlar de models de família clàssics i els motius per tenir molts fills en altres 
èpoques, així com les famílies nombroses en altres cultures.

A casa: buscar referències pròximes de famílies nombroses i les seves peculiaritats.

Més: Un vídeo de RTVE sobre Famílies nombroses.
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Famílies famoses 

Objectiu: utilitzar exemples de famílies famo-
ses –famílies reals, famílies d’actors de cine, 
de programes de televisió o de personatges 
famosos– per analitzar el model i els valors 
que transmeten o representen. Detectar 
patrons de conducta i rols. 

Idees clau: classificar, comparar, destacar i 
tenir valors. 

Recursos: revistes del cor, periòdics i tisores. 

Desenvolupament: cada un triarà i retallarà 
de les revistes del cor una “família famosa” i 
explicarà quina és la seva imatge davant del 
món i quins valors li suggereix. 

A casa: quins són els nostres famosos favorits 
i per què? Si no els tenim, què vol dir… Són 
igual que qualsevol altra família o no?

Més: Trobareu alguns exemples de famílies de 
famosos en aquests enllaços de pàgines web 
d’Univisión i de 20 minutos per a les famílies 
de sèries de televisió.

39 PC

Minifamílies 

38 PC

Objectiu: buscar les raons de l’aparició i el creixement de les famílies reduïdes, amb un 
sol fill, al nostre país i en d'altres com la Xina, en els quals la llei els obliga que sigui així. 
També atendrem al sorgiment de les llars monoparentals, en els quals la criança recau en 
un sol adult, normalment la mare. 

Idees clau: classificar, comparar, valorar i respectar.

Recursos: Us suggerim veure aquest vídeo sobre famílies monoparentals aquí.

Desenvolupament: veure el vídeo sobre famílies monoparentals suggerit en recursos i 
comentar a classe. Definir les dificultats o càrregues afegides que troba una persona en 
fer-se càrrec en solitari de la cura, l'atenció i l'educació d'un fill.

A casa: buscar referències properes de famílies reduïdes i els diferents motius.
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Dia Internacional 
de la Família
Objectiu: centre educatiu i família 
encreuen els seus camins i 
comparteixen una jornada 
d’educació en valors.

Idees clau: conviure, compartir i 
construir junts.

Recursos: paper d’embalar i 
esprais de colors. 

Desenvolupament: en la tutoria 
del 15 de maig, Dia Internacional 
de la Família, podem celebrar una 
jornada de portes obertes al centre 
o la classe, convidant a participar
les famílies que ho desitgin com a 
oients. Es debatrà sobre el millor 
que s’ha après sobre la família 
durant el curs. Entre tots pintarem 
un grafit gegant sobre la família. 
Una altra opció és construir entre 
tots un puzle gegant sobre la 
família. 

A casa: el Dia Internacional de la 
Família mereix un sopar especial, 
que prepararem entre tots i en el 
qual cada membre haurà de dir en 
1 minut què és per a ell la seva 
família, què sent i què n'espera en 
el futur. 

40 PC

Dona i família

41 SC

Desenvolupament: per grups, als alumnes se’ls assignarà la tasca de descobrir en què influeix o 
afecta el paper de la dona en cada una d’aquestes èpoques respecte al seu rol en la família. En la 
prehistòria, la dependència de la caça i la recol·lecció i la divisió del treball en relació amb les caracte-
rístiques físiques. En l’època clàssica i l’edat mitjana, la transmissió de la propietat i les dificultats 
dinàstiques o l’accés a l’educació. En la industrialització, la incorporació al treball remunerat o 
l’obertura del sufragi i per tant la capacitat per votar i decidir. En l’època actual, l’accés normalitzat als 
estudis superiors i a llocs de responsabilitat. I finalment amb la llibertat sexual, la participació en la 
decisió de tenir fills i quan. Podran utilitzar disfresses per fotografiar-se i il·lustrar les distintes èpoques 
o fer un dibuix per època en un mateix format (per exemple: 50 x 50 cm) a mode de col·lecció de
quadres. 

A casa: farem un retrat robot de les dones de la família i de la seva trajectòria i rols.

Més: dilema personal “Acompanya’m al súper”

Objectiu: valorar el paper de 
la dona en la família i el rol 
cuidador que se li ha assignat 
al llarg de la història i els 
canvis que ha comportat la 
seva incorporació al món 
laboral i a l’educació superior. 
Comparar el rol matern amb el 
patern i decidir si s’ha donat 
una evolució en aquests rols.

Idees clau: exercir un rol, 
educar, treballar i conciliar.

Recursos: disfresses per a les 
diferents èpoques o cartolines 
per dibuixar i marcs per crear 
una exposició. 
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La família canvia 

Objectiu: analitzar nous models de família i 
relacionar-los amb altres canvis socials que els 
propicien. Buscar i discutir els punts bàsics 
que reafirmen aquests models com a família 
(atenció, educació, afecte, consanguinitat, 
conformitat legal…). Canvis en la relació amb 
els avis.

Idees clau: conversar, debatre, classificar, 
respectar i estimar.

Recursos: paper d’embalar, retoladors marca-
dors grossos de diferents colors.

Desenvolupament: mural de perfils. Es 
dibuixaran amb retoladors siluetes de diferents 
tipus de família i tots podran escriure en el seu 
interior les seves característiques i idees sobre 
elles. Dibuixarem la silueta de la nostra família 
i l’enquadrarem en un model.

A casa: cerca de dades de població.

Més: Un exemple de publicitat, i un dilema 
social “El abuelo de Salva”. 

43 SC

Carnet de família OK 

42 SC

Objectiu: tractar l’existència de les anomenades famílies disfuncionals, en les que els 
conflictes, els abusos i la mala conducta es donen com normals i generen dinàmiques 
que són negatives per als nois i joves que hi creixen. 

Idees clau: protegir, cuidar, educar, responsabilitzar-se i transmetre.

Recursos: models de carnet en blanc. 

Desenvolupament: és necessari tenir permís per conduir i per exercir qualsevol profes-
sió de risc però, en canvi, per ser pares no. Els alumnes dissenyaran un test per detectar 
disfuncionalitats en les relacions familiars en una proposta d’examen per tenir el carnet 
de pare… i de fill. Així, tots els membres hauran de passar-lo. Inclourem preguntes que 
comproven les formes de relació entre els membres, el temps i les activitats compartides, 
les formes de posar límits, càstigs i normes, i de donar exemple. Es buscaran preguntes 
per detectar dinàmiques agressives o destructives, etcètera. Es definirà també quin 
percentatge és necessari aconseguir per obtenir el “carnet”. 

A casa: passar el test de família OK. Pensar en exemples de famílies disfuncionals que 
es puguin conèixer personalment o a través de les notícies o de programes de televisió. 

?
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Famílies en la ficció

44 SC

Els fills que van venir de lluny (o de prop)

45 SC

Objectiu: la consanguinitat no és un requisit per formar família. Els llaços d’amor i 
pertinença que s’estableixen en les famílies amb nens adoptats són tan forts i vàlids com 
en qualsevol altra. El que pot diferenciar-los és la necessitat de conèixer les seves arrels 
biològiques i l’origen de la seva història arribada l’adolescència o l’edat adulta, sense que 
això signifiqui que hagi de trencar amb la seva família adoptada. 

Idees clau: comprendre, respectar i estimar.

Recursos: targetes per a la votació, caixa per a urna i pissarra per anotar el recompte.

Desenvolupament: es tractarà el tema de l’adopció en arribar a l’adolescència, el 
concepte d’identitat i pertinença i el dret a conèixer les arrels, al marge que se sentin 
estimats per la seva família adoptiva. Se’ls planteja què sentirien si fossin adoptats, si ho 
viurien amb normalitat, curiositat, indiferència… i es concreta en una votació després de 
meditar-ho i fer un exercici d’empatia.

A casa: parlem de persones que han adoptat o són adoptades i de com s’han integrat en 
les seves famílies i entorns.

Més: Exemple d’anunci.

Objectiu: utilitzar els mitjans de comunicació 
audiovisual, incloent-hi els anuncis, per detec-
tar els rols que s’atribueixen actualment als 
diferents membres de la família. 

Idees clau: analitzar, ser crític, relacionar i 
respectar. 

Recursos: ordinador amb projector o pissarra 
digital. Pàgines web per buscar espots televi-
sius. 
• anuncis comercials
• losmejoresanunciosdetelevision
• anuncios.com
• publipubli (que inclou anuncis antics)

Desenvolupament: per grups, analitzaran 
breument el model i els valors de diferents 
famílies de la TV i el cine: Modern Family, 
Cuéntame, Els Simpson, La família Adams, 
Donetes… (podem deixar-ho a lliure elecció). 
Una altra opció serà demanar-los que busquin 
anuncis en què apareguin diferents tipus de 
família i analitzen el paper assignat a cada 
membre (home, dona, fills, avis). Tindran 1 
minut com a màxim per presentar les seves 
conclusions. 

A casa: triaran una d’aquestes sèries o 
pel·lícules i les veuran en família, comentant-
les.
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La infància no sempre 
és fàcil

47 SC

Taller d’autonomia familiar

46 SC

Els fills que van venir de lluny (o de prop)

Objectiu: afavorir els recursos d’autonomia personal dels adolescents i la idea de plans 
de futur. Viure en família no equival a ser dependent, i preparar-se per al futur inclou 
habilitats i contribucions que demostrin autonomia. 

Idees clau: créixer, ser autònom, aprendre, practicar i independitzar-se.

Recursos: llista de “tasques per ser independent”, preparada pel docent o pels mateixos 
alumnes com a sessió prèvia a l’activitat. 

Desenvolupament: cada alumne haurà d’investigar una tasca que es requereix dominar 
quan un és independent i què es necessita per adquirir-la: fregir un ou, posar una renta-
dora, obrir un compte en un banc, tenir targeta de la seguretat social o assignar-se a un 
metge, pagar el rebut de la llum, firmar un contracte de lloguer, tenir targeta de crèdit o 
treure diners d’un caixer automàtic, descongelar la nevera, inscriure’s a l’INEM, canviar 
un pany… amb aquests documents confeccionarem una guia comuna per a tots.

A casa: què és el que va costar més a l’hora d’independitzar-se? Quina tasca podria 
portar a la pràctica com a primeres passes d’autonomia?

Més: dilema personal “Sin permiso para salir”. 

Objectiu: conèixer els mecanismes que 
s’estableixen socialment per ajudar els nois i 
joves les famílies dels quals no poden complir 
amb el seu paper protector o educador. Parlar 
de les famílies d’acollida i de les institucions 
que cobreixen aquestes necessitats i com es 
recuperen les oportunitats que dóna normal-
ment la família en un altre context. 

Idees clau: ajudar, reflexionar i posar-se en el 
lloc d’un altre.

Recursos: veure, escoltar, comprendre i 
solidaritzar-se.

Desenvolupament: visualitzar el curt 1, 2, 
3…Casa d’Aldees Infantils SOS amb testimo-
nis de joves que han passat per aquesta 
institució i comentar-ho. Comparar les expe-
riències que han viscut i els seus desitjos de 
futur amb els dels alumnes (enllaç). Parlar del 
paper dels serveis socials i d'una ONG com 
Aldees Infantils SOS i d'altres en l’atenció a la 
infància en situació de risc social. 

A casa: visualitzar el curt  1, 2, 3… Casa amb 
la família des d’Internet i posar-se en el lloc 
dels casos exposats. 
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La cistella d’anar a fer la compra familiar 

48 R

Famílies d'avui

Tutorías de reciclaTGe

Els models de família canvien i també 
canvien les seves necessitats de consum, 
que afecten en cadena a qüestions com la 
gestió dels residus d'envasos. Una família 
nuclear o estesa tindrà un patró de consum 
amb envasos més grans per estalviar. En 
canvi, una família monoparental o una llar 
en què no hi ha fills tendiran a consumir 
envasos monodosi, individuals, més petits 
per no malbaratar producte i economitzar. 
Els envasos s'adapten a les noves formes 
de família ia les noves formes de viure i 
consumir. Els envasos de metall i els 
cartrons de beguda allarguen la vida dels 
productes que contenen perquè no hàgim 
d'anar amb tanta freqüència a la compra i 
perquè estiguem sempre proveïts. El 
disseny industrial d'aquests productes, a 
més, s'ha adaptat a un nou interès: oferir 
sostenibilitat. Volem que la nostra petjada al 
planeta sigui mínima, així que els dissenya-
dors s'esforcen per oferir envasos bonics, 
útils, lleugers i amb materials que es recicla-
ran. Fixa't en el símbol del punt verd i sabràs 
que tot el que el porta ha fet l'esforç es 
pensar en tu i en fu família i també en el 
medi ambient.

R

Objectiu: analitzar la família com a unitat econòmica i de consum. 

Idees clau: consumir, compartir, triar i reciclar.

Recursos: informe sobre hàbits de consum relacionats amb els envasos en aquest 
enllaç. 

Desenvolupament: viure en família és una forma de fer economia, perquè diversos 
individus comparteixen les despeses quotidianes. En la cistella d’anar a fer la compra, la 
unitat familiar es comporta de forma diferent segons la seva dimensió i costums. Els 
envasos de mida familiar que coneguem sortiran a debat i s’enfrontaran a d'altres de 
dosis individuals o per a famílies d’altres mides.

A casa: analitzarem la cistella d’anar a fer la compra en anar junts al súper, amb els 
envasos estalvi o els més petits, explicat segons les necessitats del nostre tipus de 
família.

Més: dilema “reciclatge a casa”. 
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50 R

Objectiu: els temps avancen i els models canvien. Les famílies es transformen, 
com ho fan els hàbits quotidians i els mateixos materials dels envasos. El nostre 
món està evolucionant cap a una forma d’aprofitar el que abans es rebutjava 
com a recursos nous i vàlids. 

Idees clau: separar, recuperar, transformar i reciclar.

Recursos: envasos nets, productes que no són envasos i que poden reutilitzar-
se (DVD o CD, penjadors, ninots…).

Desenvolupament: després de la contribució de tantes famílies i ciutadans per 
reciclar, en què es converteixen les diferents famílies d’envasos? Portarem 
exemples de productes reciclats. Muntarem un petit taller de manualitats amb 
objectes que no són envasos i es poden tornar a utilitzar i d’envasos que podrem 
després dipositar als contenidors de colors. 

A casa: buscarem entre els productes que fem servir a la llar aquells que proce-
deixen del reciclatge.

Més: dilema social “LLIBRERIES i llibreries”: 

DIa mundial del 
ReciclaTGe

49 R

Objectiu: sensibilitzar tota la comunitat 
escolar –alumnes, professors i famílies– de la 
importància dels hàbits de reciclatge en la 
nostra vida quotidiana. Gaudir junts d’un dia 
especial per una bona causa. 

Idees clau: celebrar, divulgar, sensibilitzar, 
millorar i premiar.

Recursos: diplomes, ampolles de refresc o 
sucs i gots. Vals per recollir les consumicions. 

Desenvolupament: celebrarem el Dia 
Mundial del Reciclatge el dia 17 de maig (que 
podem vincular al de la família, dos dies 
abans) demanant a les famílies que contri-
bueixin amb envasos reciclats i que els diposi-
tin en les diferents bosses de colors. Cada 
família que ho faci serà premiada amb un 
diploma i una consumició gratuïta a la festa.

A casa: buscarem envasos per portar el dia 
del reciclatge, una aportació simbòlica a la 
sostenibilitat del planeta. 

Més: dilema “Iniciativa ecològica i solidària” 

En què es converteix?



ALDEES
INFANTILS SOS 

Fundada el 1949 i amb presència a 133 països. La seva 

labor se centra en el desenvolupament de l’infant fins a 

que arriba a ser una persona autosuficient i ben integrada 

en la societat. Treballa per enfortir les famílies vulnerables, 

de manera que puguin atendre adequadament els seus 

fills; protegeix els nens que s’han vist privats de la cura 

dels pares, als quals brinda un entorn familiar protector en 

què puguin créixer sentint-se estimats i respectats, i acom-

panya els joves en el seu procés de maduració i indepen-

dència.

En el món existeixen 532 Aldees Infantils SOS, dirigides 

per SOS Kinderdorf International (Aldees Infantils SOS 

Internacional), que és la federació de totes les Associa-

cions Nacionals d’Aldees Infantils SOS. Compta a més 

amb més de 1.874 centres i programes SOS, és a dir, 

residències de joves, col·legis, hospitals i d’altres projectes 

que atenen a més de 712.000 nens i joves. També ofereix 

579.000 tractaments mèdics als 72 hospitals SOS i 

compta amb 877.000 beneficiaris als 21 Programes 

d’Atenció d’Emergències SOS en el món.

A ESPANYA 

Aldees Infantils SOS està present al nostre país des de 
1967. El 1981 es constitueix l’Associació Aldees Infantils 
SOS d’Espanya que coordina la labor a nivell nacional, i el 
1983 és declarada d’utilitat pública pel Consell de Ministre. 
La Presidència d’Honor l’ostenta S.A.R. El Príncep 
d’Astúries. 

ALDEES INFANTILS SOS ÉS UNA ORGANITZACIÓ 

INTERNACIONAL, PRIVADA, D’AJUT A LA INFÀNCIA, SENSE 

ÀNIM DE LUCRE, INTERCONFESSIONAL I INDEPENDENT 

DE TOTA ORIENTACIÓ POLÍTICA.

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

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

3. 
SUPORT A L'AUTONOMIA DELS JOVES
El nostre treball no acaba fins que el jove 
s'independitza de l'organització, pel seu propi desig, 
i s'integra en la societat com un adult responsable.

ACADEMIA SOS

Aldees Infantils SOS compta amb una Acadèmia 
SOS a Granada, on s'analitza, es reflexiona i es 
desenvolupa el coneixement de Llogarets Infantils 
SOS, que inclou una Escola Nacional de Formació 
on s'imparteixen cursos per a futures mares SOS.

LLATINOAMÈRICA I ÀFRICA

Aldees Infantils SOS d’Espanya finança 15 Aldees a 
Llatinoamèrica: Choluteca i Tela (Hondures); Lima  i 
Pachacamac (Perú); Rionegro (Colòmbia); Mar del 
Plata (Argentina); Ricaurte i Portoviejo (Equador); 
San Jerónimo i Jocotán (Guatemala); Tijuana 
(Mèxic); San Miguel i Sonsonate (El Salvador); 
Managua i Juigalpa (Nicaragua) i 2 a Àfrica: Agadir 
(Marroc) i Kaolak (Senegal).

També s’ha assumit el manteniment de diferents 
projectes a Llatinoamèrica com ara Programes 
d’Enfortiment Familiar, Centres Socials SOS, Esco-
les de Primària, Centres de Dia i Guarderies, així 
com dos programes d’assistència quirúrgica a 
infants a Guinea Equatorial i el Senegal, amb més 
de 4.700 intervencions l’any. A més, des del terra-
trèmol d’Haití, Aldees Infantils SOS Espanya recol-
za els Programes d’Emergència d’Aldees Interna-
cional, ajudant a més 600 nens, joves i famílies a la 
zona.

El total de nens i joves atesos per Aldees Infantils 
SOS Espanya és de 19.680 (4.476 a Espanya i 
15.204 a Llatinoamèrica i Àfrica). 

PROGRAMES EDUCATIUS

D'altra banda, 2.000 col·legis d'educació primària i 
1.500 de secundària de tot Espanya han participat 
durant el curs escolar als programes educatius 
d’Aldees Infantils SOS: Abraça els teus valors 
(setzena edició), adreçat a alumnes d’educació 
Infantil i Primària (de 3 a 12 anys), i Atura’t a Pensar 
(desena  edició), orientat a escolars d’educació 
Secundària (de 13 a 16 anys). 

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

         www.aldeasinfantiles.es 

O truqueu-nos al 902 33 22 22.
Tel. assessorament permanent: 933 079 761

Aldees Infantils SOS opera a vuit províncies a nivell 
nacional - Barcelona, Pontevedra, Madrid, Granada, 
Conca, Santa Creu de Tenerife, Saragossa i Las 
Palmas - a través de:

1. 
PROGRAMES DE PREVENCIÓ
Enfortiment Familiar: l'objectiu és donar suport a 
les famílies vulnerables per millorar les seves condi-
cions de vida i enfortir-les, prevenint l'abandonament 
infantil.

Aquests Programes donen resposta a demandes 
creixents dins l'àrea de la infància, joventut i famílies 
en risc: centres de dia, guarderies, Programes 
d'Educador de Carrer, Programes d'assessorament 
a joves que han passat per l'organització, Centre de 
Primera Acollida Valoració i Diagnòstic, Programes 
d'Educador de Famílies, Tallers Especials 
d'Ocupació, entre d'altres.

2.
PROGRAMES DE PROTECCIÓ
Garanteixen un entorn familiar estable, segur, afec-
tiu ia llarg termini quan el nucli biològic no ho permeti 
a:

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

Es desenvolupen en les Aldees i les Residències 
de joves. La Aldea és la comunitat més gran a la 



Fundada el 1949 i amb presència a 133 països. La seva 

labor se centra en el desenvolupament de l’infant fins a 

que arriba a ser una persona autosuficient i ben integrada 

en la societat. Treballa per enfortir les famílies vulnerables, 

de manera que puguin atendre adequadament els seus 

fills; protegeix els nens que s’han vist privats de la cura 

dels pares, als quals brinda un entorn familiar protector en 

què puguin créixer sentint-se estimats i respectats, i acom-

panya els joves en el seu procés de maduració i indepen-

dència.

En el món existeixen 532 Aldees Infantils SOS, dirigides 

per SOS Kinderdorf International (Aldees Infantils SOS 

Internacional), que és la federació de totes les Associa-

cions Nacionals d’Aldees Infantils SOS. Compta a més 

amb més de 1.874 centres i programes SOS, és a dir, 

residències de joves, col·legis, hospitals i d’altres projectes 

que atenen a més de 712.000 nens i joves. També ofereix 

579.000 tractaments mèdics als 72 hospitals SOS i 

compta amb 877.000 beneficiaris als 21 Programes 

d’Atenció d’Emergències SOS en el món.

A ESPANYA

Aldees Infantils SOS està present al nostre país des de 
1967. El 1981 es constitueix l’Associació Aldees Infantils 
SOS d’Espanya que coordina la labor a nivell nacional, i el 
1983 és declarada d’utilitat pública pel Consell de Ministre. 
La Presidència d’Honor l’ostenta S.A.R. El Príncep 
d’Astúries. 

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

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

3. 
SUPORT A L'AUTONOMIA DELS JOVES
El nostre treball no acaba fins que el jove 
s'independitza de l'organització, pel seu propi desig, 
i s'integra en la societat com un adult responsable.

ACADEMIA SOS

Aldees Infantils SOS compta amb una Acadèmia 
SOS a Granada, on s'analitza, es reflexiona i es 
desenvolupa el coneixement de Llogarets Infantils 
SOS, que inclou una Escola Nacional de Formació 
on s'imparteixen cursos per a futures mares SOS.

LLATINOAMÈRICA I ÀFRICA

Aldees Infantils SOS d’Espanya finança 15 Aldees a 
Llatinoamèrica: Choluteca i Tela (Hondures); Lima  i 
Pachacamac (Perú); Rionegro (Colòmbia); Mar del 
Plata (Argentina); Ricaurte i Portoviejo (Equador); 
San Jerónimo i Jocotán (Guatemala); Tijuana 
(Mèxic); San Miguel i Sonsonate (El Salvador); 
Managua i Juigalpa (Nicaragua) i 2 a Àfrica: Agadir 
(Marroc) i Kaolak (Senegal).

També s’ha assumit el manteniment de diferents 
projectes a Llatinoamèrica com ara Programes 
d’Enfortiment Familiar, Centres Socials SOS, Esco-
les de Primària, Centres de Dia i Guarderies, així 
com dos programes d’assistència quirúrgica a 
infants a Guinea Equatorial i el Senegal, amb més 
de 4.700 intervencions l’any. A més, des del terra-
trèmol d’Haití, Aldees Infantils SOS Espanya recol-
za els Programes d’Emergència d’Aldees Interna-
cional, ajudant a més 600 nens, joves i famílies a la 
zona.

El total de nens i joves atesos per Aldees Infantils 
SOS Espanya és de 19.680 (4.476 a Espanya i 
15.204 a Llatinoamèrica i Àfrica). 

PROGRAMES EDUCATIUS

D'altra banda, 2.000 col·legis d'educació primària i 
1.500 de secundària de tot Espanya han participat 
durant el curs escolar als programes educatius 
d’Aldees Infantils SOS: Abraça els teus valors 
(setzena edició), adreçat a alumnes d’educació 
Infantil i Primària (de 3 a 12 anys), i Atura’t a Pensar 
(desena  edició), orientat a escolars d’educació 
Secundària (de 13 a 16 anys). 

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

         www.aldeasinfantiles.es 

O truqueu-nos al 902 33 22 22.
Tel. assessorament permanent: 933 079 761

Aldees Infantils SOS opera a vuit províncies a nivell 
nacional - Barcelona, Pontevedra, Madrid, Granada, 
Conca, Santa Creu de Tenerife, Saragossa i Las 
Palmas - a través de:

1. 
PROGRAMES DE PREVENCIÓ
Enfortiment Familiar: el seu objectiu és donar 
suport a les famílies vulnerables per millorar les 
seves condicions de vida i enfortir-les, prevenint 
l'abandonament infantil.

Aquests Programes donen resposta a algunes 
demandes creixents dins l'àrea de la infància, 
joventut i famílies en risc: Centres de Dia, 
Escoles Infantils, Programes d'assessorament a 
joves que han passat per l'organització, Centre de 
Primera Acollida i Valoració, Programes d'Edu-
cador de Famílies o Tallers Especials per 
a l' Ocupació, entre d'altres.

2.
PROGRAMES DE PROTECCIÓ
Garanteixen un entorn familiar estable, segur, afec-
tiu ia llarg termini quan el nucli biològic no ho permeti 
a:

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

Es desenvolupen en les Aldees i les Residències 
de joves. La Aldea és la comunitat més gran a la 



Amb la col·laboració de:

UN PROGRAMA PEDAGÒGIC
D'EDUCACIÓ EN VALORS

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

OBLIGATÒRIA

ALDEES
INFANTILS SOS 


