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El valor del compromís
amb els Objectius per al Desenvolupament Sostenible
Atura’t a pensar 2019-2020

El valor del compromís és un dels pilars bàsics a Aldees Infantils SOS. Per a nosaltres, és impossible deixar de 
comprometre’ns amb els nens, nenes, joves i famílies als quals atenem, perquè sabem que ells confien en nosaltres i la 
seva causa ha de ser la nostra. El compromís, per a tots els que treballem amb la infància -tu també, com a educador- 
és un compromís amb el futur, perquè acompanyem en el dia a dia les noves generacions. I no pot haver-hi futur per a 
elles sense un projecte comú, amb uns objectius i una estratègia per aconseguir-los. És per això que ens hem vinculat 
intensament i estretament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que planteja l’ONU per a l’any 
2030 i us els portem aquest any en forma de programa educatiu.

Aquest any us convidem que us comprometeu amb el pla 
mundial de millora que constitueixen els ODS, a unir-vos 
amb el vostre treball quotidià d’educació en valors, que 
entra de ple en l’Objectiu número 4, per una educació 
de qualitat.
Us portem una visió general dels 17 ODS facilitant aquesta 
aproximació amb tres blocs didàctics. El primer parla 
de les persones. No podrem avançar si cadascun dels 
individus que viuen a la Terra no té satisfetes les seves 
necessitats bàsiques. Neixin on neixin, tots els infants 
tenen el Dret a tenir garantides les millors condicions de 
vida: sense fam, sense pobresa, amb salut i educació per 
desenvolupar tot el seu potencial.
Així, passarem al segon bloc temàtic, en el qual aquest 
potencial reverteix en la nostra societat. És un compromís 
per sentir-se útils, implicar-se i participar. Posar el seu 
gra de sorra per crear ciutats més amables, amb treball 
i intercanvi d’idees i cultures, en equilibri. Per acabar, 
en el tercer bloc treballarem el compromís amb el medi 

ambient, els oceans i mars, els boscos i selves, plantes i 
animals, amb els quals compartim el planeta. Aprendrem 
per què és tan important lluitar per un món net, just i en 
pau. En definitiva, un munt de propostes per situar-vos 
en aquest repte universal per un futur millor per a tots pel 
qual val la pena lluitar i comprometre’s.
Per adaptar-nos encara més a la vostra forma de treballar, 
continuem aquest any oferint quatre itineraris curriculars: 
activitats per a la prevenció de la violència i contra 
l’assetjament escolar; el treball en igualtat de gènere; 
l’enfocament de les intel·ligències múltiples que tant 
apliquem en els nostres programes socials; i, un itinerari 
d’educació mediambiental.
Gràcies per acollir-nos als vostres centres amb tant 
afecte. Us corresponem amb tot el nostre reconeixement 
a la labor que dueu a terme per l’educació en valors i 
que compartim des de fa més de 20 anys. Rebeu una 
afectuosa salutació.

50 Tutories per construir junts un futur millor

http://www.sdgsinaction.com/es.html
http://www.sdgsinaction.com/es.html
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Com podeu utilitzar aquest programa?
50 tutories 
per a tots els gustos  

Cada activitat està pensada per ser 
desenvolupada en una sessió (1 classe de 
50 minuts), encara que moltes es presten a 
allargar-les en diverses sessions si s’hi vol 
aprofundir.

Podeu incorporar-les de forma progressiva, 
utilitzant en cada trimestre activitats de cada 
un dels tres blocs temàtics. 

Podeu triar activitats saltejades per a 
diferents tipus d’àmbit, des de la tutoria fins a 
les classes d’una àrea curricular concreta, com 
ara llengua, matemàtiques, biologia, història, 
economia, etcètera. 
 
Podeu concentrar la utilització del programa en 
una Setmana Cultural sobre els Objectius per 
al Desenvolupament Sostenible en la qual 
podreu implicar també les famílies.

Podeu seguir un dels quatre nous itineraris 
proposats, sigui el de gènere, el d’intel·ligències 
múltiples, el mediambiental o el de prevenció 
de la violència i l’assetjament escolar.  

Programa complementari
“Quin dilema!”
El nostre programa compta amb complements 
online com “Quin dilema”, que proposa dilemes 
morals seguint la metodologia del pedagog Manuel 
Segura. Des de les situacions quotidianes ens 
acosten a decisions que impliquen un tipus o un 
altre d’abordatge moral i ètic. És un joc que no té 
guanyadors ni perdedors, respostes dolentes o 
bones, sinó propostes de reflexió per a la classe 
o la família que segur que us resultaran molt 
pràctiques. 

Us convidem a conèixer-lo aquí.

Coneixeu millor la feina que 
fem a Aldees Infantils SOS
Ens agradaria que a les escoles conegueu una 
mica més la tasca que fem des d’Aldees Infantils 
SOS amb nois, joves i famílies del nostre país 
que es troben en situació de desprotecció o de 
vulnerabilitat. Hem incorporat en moltes activitats 
alguns exemples que tenen a veure amb els 
nostres programes de protecció i prevenció. Ens 
encantarà que cliqueu en els enllaços que us 
dirigeixen a les nostres pàgines per descobrir com 
portem els Objectius per al Desenvolupament 
Sostenible en el nostre dia a dia.

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
https://www.blogdelfotografo.com/consejos-autorretrato/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/
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Itineraris sobre el compromís
Igualtat de gènere
Si us interessa especialment treballar qüestions de gènere, 
en les quals ser home o dona és una excusa per tractar 
la igualtat, aquest és el vostre itinerari. La humanitat té 
encara molt paper per donar a la dona perquè reconquereixi 
el paper que li pertany en el futur que tots volem. És el 
moment de visualitzar els Objectius per al Desenvolupament 
Sostenible en clau d’igualtat, comptant especialment amb la 
perspectiva femenina en primer pla.  

Activitats: 
8, 13, 14, 15, 19, 27 i 50.

Intel·ligències múltiples
 
Estem totalment convençuts que cada ésser humà és únic 
i ple de potencialitats. Ajudar a descobrir el talent, restituir 
l’autoestima i l’autoconcepte és part essencial de la tasca 
docent. Aquestes activitats pretenen incloure algunes de 
les intel·ligències menys considerades tradicionalment en 
l’educació clàssica, com la intel·ligència musical, l’artística, 
la física, la interpersonal o la reflexiva. Tots els nois podran 
sentir-se especials i valuosos, orgullosos de les seves 
habilitats i desitjosos de progressar.    

Activitats: 
1, 3, 8, 10 i 11.

Educació mediambiental
Els Objectius per al Desenvolupament Sostenible estan 
clarament vinculats amb un futur en el qual l’ecologia sigui 
un hàbit en cadascun de nosaltres. El respecte pel medi 
ambient, la naturalesa, els ecosistemes i l’ús conscient i 
sostenible de recursos i energia us permeten una línia de 
treball mediambiental molt interessant per a aquest curs. 

Activitats: 
16, 17, 18, 22, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46 i 48.

Prevenció de l’assetjament escolar
En cada bloc temàtic trobareu propostes per treballar 
específicament el tema de l’assetjament entre iguals en 
tots els cicles educatius, dins d’un ODS en particular, que 
té una especial influència en la convivència pacífica entre 
persones i pobles. Donem així continuïtat al compromís 
de lluitar contra la violència a les aules iniciada en els dos 
cursos anteriors, perquè pugueu complementar o reforçar 
els vostres protocols específics contra l’assetjament des de 
les tutories.  

Activitats: 
12, 31 i 49.

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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Bloc 1
Persones com jo: les necessitats bàsiques individuals.

http://www.aldeasinfantiles.es
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Al planeta Terra vivim més de 7.500 milions de 
persones, una xifra que resulta molt difícil d’imaginar. 
Però intenta-ho: mentalment, allunya’t del planeta, 
sobrevola’l i intenta visualitzar aquests milers, milions 
i milers de milions de persones, de vides, d’històries, 
amb les quals compartim aquest lloc en l’Univers: el 
nostre planeta blau, la nostra casa, la nostra llar... 

El 1800, la Terra va arribar als 1.000 milions de 
població. En tan sols 200 anys, aquesta xifra s’ha 
multiplicat espectacularment per set. Des de 1930 han 
nascut més de 5.000 milions de persones, ajudades 
pels avanços tecnològics i l’accés progressiu a la 
medicina. Són xifres que alguns veuen com un èxit 
de la intel·ligència humana i d’altres com un perill en 
potència. Pensem en com afectarà aquest creixement 
al nivell i a la qualitat de vida. Si som més, com podem 
aconseguir que no hi hagi pobresa, o que tots tinguem 
accés a aliments, medecines, educació i igualtat? Les 
nostres necessitats bàsiques estan en joc i cal ser 
creatius per garantir la igualtat d’oportunitats i recursos 
per a tots. 

Per això, l’Organització de Nacions Unides (ONU) 
ha proposat un full de ruta amb uns Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i estudis que asseguren 
que, si actuem amb compromís, intel·ligència, 
prudència, austeritat i respecte, hi ha recursos i espai 
per conviure en harmonia. Si no ho creieu, segurament 
sigui perquè les notícies mostren més el costat fosc 
del nostre món. Però les xifres no menteixen i, en els 
últims 20 anys, la pobresa i la fam s’han reduït a la 
mitat, encara que segueixen molt presents, i no sols en 
els països que ens venen al cap en parlar de “pobres”. 
Hi ha molt a fer fins que visquem en un món més just 
on tots els ciutadans tinguin, com a mínim, cobertes les 
seves necessitats bàsiques. 

I quines són aquestes necessitats? Per començar, 
tenir aliments per sobreviure, ja que encara hi ha 
persones que passen gana. Si tenim un planeta ric i 
fèrtil que produeix menjar per a tots, cal organitzar-se 
perquè aquesta arribi a tots els racons, fins i tot quan 
les situacions són més crítiques (catàstrofes naturals, 
guerres) i que, en cap cas, es desaprofiti o es tiri. Hem 
d’aconseguir que ningú es quedi un sol dia sense poder 
menjar. Això, i garantir l’accés a uns recursos mínims i 
l’accés a la sanitat universal. En l’actualitat tenim accés 
a avenços mèdics i científics que ens permeten gaudir 
d’una qualitat de vida magnífica. Hem de compartir 
aquest coneixement entre tota la humanitat i fer que 
no hi hagi ningú que no tingui accés a vacunes o 
medicaments bàsics que haurien d’estar en qualsevol 
farmàcia de la Terra.

Comença tu mateix per canviar el xip i eradicar termes 
com ara “primer món” i “tercer món”. Només hi ha un 
món. El que compartim tots els éssers humans. Res 
de ciutadans de primera i de segona classe. Totes les 
persones som iguals i tenim el mateix dret a gaudir 
d’una educació de qualitat, un habitatge digne, una 
feina que ens permeti guanyar-nos la vida... El planeta 
és de tots, com ho és el coneixement humà. Com més 
justa i igualitària sigui la nostra societat, més avançats 
i feliços serem.

Si viatgem en “el mateix vaixell” ens hem de 
comprometre a remar en la mateixa direcció per 
mantenir-nos a flotació. No serà fàcil, però l’objectiu 
és que tots tirem endavant i no deixar ningú enrere. 
Els béns de la Terra són compartits i tots tenim el 
dret al benestar per aconseguir el nostre màxim 
desenvolupament com a individus i com a poble. 

Primer Cicle

Cicle superiorS

S

PC

Bloc 1
Persones com jo: les necessitats bàsiques individuals.

http://www.aldeasinfantiles.es
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Es calcula que més de 700 milions de persones al món viuen en condicions 
de pobresa extrema, amb poc més d’un euro al dia per subsistir. En aquesta 
complicada situació lluiten per satisfer les seves necessitats més bàsiques, com 
el menjar, la salut o l’educació. Segons l’economista Jeffrey Sachs, aquesta 
situació es podria eradicar en 20 anys si els països més rics del planeta 
destinessin a combatre-la 175.000 milions de dòlars anuals, un 1% dels seus 
ingressos conjunts. Oi que un 1% del total no sembla tant? 

El nostre país es considera un estat ric, ja que les persones en general disposen 
de més de 30 euros al dia per subsistir (900 euros al mes). Així i tot, també hi ha 
pobresa i persones que no tenen cobertes les seves necessitats bàsiques aquí. 
Amb l’esforç de tots hauria de ser possible posar fi a una situació tan injusta. 
A vegades, en el nostre dia a dia, es pot pensar que aquesta pobresa no ens 
afecta, però no és veritat. El benestar d’una societat està vinculat al benestar de 
tots els seus membres. La pobresa genera desigualtat i aquesta és perjudicial 
per al creixement econòmic i la cohesió social, la qual cosa incrementa les 
tensions polítiques i socials i, en alguns casos, crea inestabilitat i conflictes. 
Lluitem per viure tots en igualtat de condicions. Un món més just és possible.

Objectiu 1. 
Posar fi a la pobresa.

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


8
PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
EN VALORS
SECUNDÀRIA
CURS 2019-2020Cap nen sense el caliu d’una llar

 

1
Fem infografies de l’economia familiar.

Objectiu:  recollir informació de la situació social i econòmica 
del nostre país, especialment sobre la crisi econòmica i 
extreure conclusions pròpies.

Idees clau: reflexionar sobre la societat actual i com l’economia 
afecta la vida de les persones. Representació gràfica de la 
informació..

Recursos: ordinadors i programa informàtic per fer infografies.

Desenvolupament: es proposa demanar informació sobre 
la situació econòmica i social de les famílies des d’uns anys 
abans de la crisi fins a la data actual: salaris, es busca 
informació sobre el preu mitjà de lloguer, el preu mitjà d’una 
hipoteca, el cost dels subministraments bàsics, la cistella 
d’anar a comprar, la capacitat d’estalvi... Amb tota aquesta 
informació fan una infografia per captar les dades de forma 
ràpida i extreure’n conclusions. Importen tant les dades com 
la forma de visualitzar-los de forma simple, efectiva i atractiva. 

A casa:  es parla amb els pares de com s’ha vist afectada 
l’economia familiar arran de la crisi. Hi ha hagut canvis 
laborals o econòmics a casa? De quin tipus? Ha calgut aplicar 
retallades, tirar d’estalvis o buscar nous ingressos?  

Més: es recullen dades d’altres països, europeus o no, i se’n 
fa una comparativa.

S

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
https://www.canva.com
https://datosmacro.expansion.com/paises
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2
Podria passar-li a qualsevol. 
Històries de la crisi.  

Objectiu:  sempre es pensa que la pobresa és quelcom que li 
passa als altres, però no és així. Qualsevol persona pot patir 
una situació econòmica complicada.

Idees clau:  tots som vulnerables; qualsevol individu pot tenir 
dificultats econòmiques i acabar amb problemes de pobresa..

Recursos: ordinadors o tauletes tàctils i connexió a Internet.

Desenvolupament:  la pobresa sempre ens sembla que ocorre 
en països llunyans: a Burundi, el Congo, Etiòpia, Nigèria... No 
obstant això, al nostre país també hi ha persones que viuen 
en la pobresa. Aquesta, a més, s’ha incrementat amb la crisi 
econòmica que va tenir lloc el 2007. Els alumnes han de 
buscar a Internet casos de persones que van passar a viure 
en la pobresa a causa de la situació econòmica que es va patir 
en aquells anys. Després es posen en comú i es fan propostes 
sobre com es podria haver evitat o com se’ls podria ajudar.

A casa:  es pregunta als pares si coneixen d’algun cas que 
patissin de manera dramàtica la crisi de 2007 i com es van 
organitzar per tirar endavant.

Més: igual que s’arriba a un estat de pobresa, també és 
possible que les coses millorin i sortir-ne amb èxit. Buscar 
també exemples d’aquests casos a Internet.

PC

3
Passa amb menys. 
Quant gastes? Quant necessites?

Objectiu:  agafar el control de les nostres despeses. Evitar 
malgastar i comprar allò que sigui necessari o ens vingui de 
gust, però sense malgastar.

Idees clau: estalvi, austeritat, sentit comú i organització.

Recursos: ordinadors i programa informàtic amb full de càlcul.

Desenvolupament: a classe es crearà un full de càlcul 
per introduir els ingressos mensuals (reals o inventats) que 
tenen i les despeses. Es poden dividir per temes. Ingressos: 
setmanada; regals en metàl·lic en l’aniversari, Nadal, etcètera; 
diners si fan algun treball remunerat (fer de cangur, fer classes 
de repàs, etcètera). Despeses: menjar, roba, oci, telefonia 
mòbil, etcètera. S’introdueix la informació durant un trimestre. 
Al final s’analitzen en conjunt i es treuen mitjanes per veure 
on s’inverteix més. També es pot valorar si totes les despeses 
són necessàries, si es malgasta, si podrien estalviar més... Es 
genera un debat i s’extreuen unes conclusions consensuades.   

A casa:  amb els pares, es planteja fer un full de càlcul 
semblant per conèixer els ingressos i les despeses de la família. 
Al cap d’un mes, també s’analitzen els resultats. Malgastem o 
consumim de forma controlada?

Més: projecte d’estalvi amb fi solidari. Intentarem aportar un 
tant setmanal per a una causa, estalviant-ho d’una despesa 
supèrflua. Al final, comprovarem quant hem sigut capaços 
d’estalviar i ho destinarem a una causa solidària (us suggerim 
el nostre enllaç de donacions, per si us voleu sumar al nostre 
treball per la infància en situació de vulnerabilitat). Amb molt 
poc es pot ser de gran ajuda.             

PC

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
http://www.eldiario.es/multimedia/historias_de_la_crisis/index.html
https://www.emprendedores.es/casos-de-exito/g60986/empresas-nacidas-durante-crisis-exito/
https://www.excelgratis.com/plantilla-3-control-de-gastos-e-ingresos/
https://templates.office.com/es-es/Presupuesto-familiar-por-mes-TM02930057
https://www.aldeasinfantiles.es/colabora


10
PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
EN VALORS
SECUNDÀRIA
CURS 2019-2020Cap nen sense el caliu d’una llar

 

En l’actualitat les xifres mostren que hi ha més de 700 milions de persones que 
passen gana al nostre planeta. La fam i la malnutrició fan que les persones 
siguin més propenses a patir malalties, per la qual cosa no solen ser capaces 
d’augmentar els seus ingressos i millorar els seus mitjans de vida. Un peix que 
es mossega la cua.

El sector agrícola és clau, entre d’altres, per eradicar la fam. Una agricultura 
gestionada de forma adequada pot subministrar aliments a tots els habitants del 
planeta, però per a això cal fer una gran inversió i un millor ús de la biodiversitat 
agrària. El nostre compromís aquí pot ser donar suport als agricultors i als 
mercats locals; exigint a governs i empreses que compleixin la seva part en 
aquest objectiu o sumar-nos al Moviment Mundial en favor de la Fam Zero 
participant en la iniciativa “El Repte de la Fam Zero”.  

Un altre punt clau és que la distribució dels aliments ha de ser més equitativa 
i el consum més raonable, prudent i respectuós. Es calcula que amb els 40 
milions de tones de menjar que els nord-americans llencen a les escombraries 
cada any es podria alimentar els 800 milions que explicàvem que passen 
gana. I al nostre país tampoc ens quedem enrere. Cada persona llença a les 
escombraries més de 160 kg de menjar cada any. Ens hem de comprometre a 
reduir aquesta xifra i no desaprofitar res.  

Objectiu 2. 
Que ningú passi gana.

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
https://www.un.org/zerohunger/
https://toogoodtogo.es/es
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4
Menjadors socials.

Objectiu:  passar a l’acció, tal com suggereix el programa 
d’Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.

Idees clau: involucrar-se, col·laborar, ser solidari, actuar.

Recursos: aliments i productes de primera necessitat variats.  

Desenvolupament: si els alumnes viuen en una ciutat o un 
poble gran en què existeixi algun menjador social, organitzar 
amb el tutor una visita i gestionar la possibilitat de col·laborar 
com a voluntaris. Si en la seva localitat no hi ha cap menjador 
social, s’organitza una recol·lecta voluntària de productes 
alimentaris no peribles de primera necessitat per donar-la a 
algun banc d’aliments.

A casa:  s’organitzen per retallar en productes alimentaris 
no necessaris i poc saludables, com ara refrescs ensucrats, 
aperitius salats, dolços processats, etcètera, i amb els diners 
estalviats es donen aliments de primera necessitat a alguna 
organització o associació que reculli menjar.

Més:  l’acció s’amplia a tot el centre. A Aldees Infantils SOS 
hem assumit el compromís de col·laborar amb els berenars 
solidaris dels nois que acudeixen als nostres Centres de Dia i, 
durant la crisi, vam promoure beques menjador a les escoles 
i també per a famílies. Mira aquí aquests vídeos d’alguns dels 
nostres programes.

S

http://www.aldeasinfantiles.es
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5
Receptari equilibrat i amb pocs recursos.

Objectiu:  dissenyar una dieta variada i equilibrada sense 
gastar molts diners.

Idees clau: estalvi i nutrició; aprendre a cuinar i disposar de 
varietat de receptes.

Recursos: llibreta o diari per apuntar receptes i crear el nostre 
propi llibre de cuina.

Desenvolupament: s’acordarà un pressupost aproximat per 
comprar els ingredients i productes necessaris per preparar un 
esmorzar, un dinar i un sopar per a una família de 4 persones; 
la idea és que sigui un pressupost ajustat, però que els àpats 
siguin al més variats i saludables possibles. Per fer la proposta 
es busquen idees en revistes o llibres de cuina. Es repartiran 
encàrrecs de receptes per a cada alumne, que contribuirà amb 
una que haurà experimentat primer a casa. Podem fer també 
que portin una mostra per fer una degustació a classe.

A casa:  es cuina la recepta que hagi tocat i també se’n 
poden provar d’altres al final, de les que es presenten o unes 
altres de noves. L’única condició és que siguin econòmiques i 
nutritives.

Més: es trien les millors receptes i es crea un receptari. 
S’il·lustra amb dibuixos o fotografies. En alguns Centres de 
Dia d’Aldees Infantils SOS es duen a terme xerrades per a 
famílies amb pocs recursos perquè aprenguin a aprofitar-los 
de la manera més equilibrada.  

PC

Què fa el cos quan no té aliments?  

Objectiu:  comprendre com actua el cos humà quan no disposa 
de l’alimentació sana i necessària.

Idees clau: biologia, química i nutrició.

Recursos: ordinadors i programa Prezzi, Power Point o similar.

Desenvolupament: el professor divideix els alumnes per 
grups. Han de fer una presentació il·lustrada i informativa de 
com reacciona el cos humà quan no disposa d’aliments. Què 
passa quan no mengem res durant sis hores? I durant dotze 
hores? I un dia sencer? I quan portem tres dies de dejuni? 
Com reaccionen els nostres òrgans per subsistir? 

A casa: preguntar a la seva família si en alguna ocasió han 
fet dejuni i durant quant temps. Com s’han sentit i com ha 
reaccionat el seu cos? 

Més: després de compartir totes les presentacions sobre el 
tema a classe, per acabar tots els alumnes visionen junts 
aquest víde, un breu muntatge molt descriptiu sobre el tema.  

6
S

http://www.aldeasinfantiles.es
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En l’actualitat cada dia moren 17.000 infants menys que el 1990. Gràcies a 
les vacunes, al progrés mèdic en general i a la prevenció, s’han fet avenços 
importantíssims en el món de la salut. Malgrat aquests avenços, avui en dia 
continuen morint massa nens menors de 5 anys a l’any. 

Per això, l’Agenda per al Desenvolupament Sostenible de l’ONU té com a prioritat 
immediata una sèrie de mesures per combatre aquestes xifres de mortalitat: 
proporcionar un finançament més eficient dels sistemes de salut, millorar el 
sanejament i la higiene, augmentar l’accés als serveis mèdics i proporcionar 
més consells sobre com reduir la contaminació ambiental, entre altres mesures.

La nostra situació és privilegiada. Tenim al nostre abast vacunes, medicaments 
i un sistema sanitari de primera qualitat. Ho hem de valorar com es mereix, i 
la millor forma de fer-ho és cuidant de la nostra salut al màxim seguint hàbits 
saludables i d’aquesta manera prevenir abans que curar.   

Objectiu 3.
Salut per a tothom.

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
https://www.humanium.org/es/mortalidad-infantil/


14
PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
EN VALORS
SECUNDÀRIA
CURS 2019-2020Cap nen sense el caliu d’una llar

 

7
Diari de la son, diari 
de la teva manera de dormir.

Objectiu: tal com recomanen tots els metges, uns hàbits 
saludables passen per un descans adequat. No es pot oblidar..

Idees clau: son reparador, son profund, hores necessàries de 
son i descans.

Recursos: diari, bolígraf o llapis.

Desenvolupament:  a la classe de Tutoria, els alumnes es 
comprometen a confeccionar un diari de la son. Durant tot 
un trimestre, cada matí en llevar-se, hauran d’anotar quantes 
hores han dormit; com ha estat la qualitat del seu son: s’han 
despertat al llarg de la nit?; s’han aixecat?; han sentit sorolls?; 
si han somiat i amb què han somiat... Al final del trimestre 
es convida algun metge o pediatra perquè expliqui quantes 
hores haurien de dormir al dia, com hauria de ser el seu 
son per descansar prou i què succeeix quan no descansen 
adequadament.

A casa: s’estableixen un mínim d’hores diàries de son. Els 
recordem als nostres pares i germans que qui dorm poc té més 
possibilitats de patir obesitat, colesterol, insuficiència cardíaca, 
etcètera. L’ideal són, almenys, vuit hores diàries.

Més: portaran un diari amb els somnis que tenen i intentaran 
relacionar-los amb les qüestions que els preocupen, les 
experiències que han tingut durant el dia, les històries que 
escolten, etcètera, per entendre com funciona el cervell quan 
“arxiva” la informació durant la nit.

PC

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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Professions de la salut.

Objectiu:  descobrir l’ampli ventall de cicles i estudis relacionats 
amb el món de la salut.

Idees clau: intel·ligències múltiples, diferents cicles formatius i 
recorreguts educatius.

Recursos: ordinador, tauletes o mòbils.

Desenvolupament: juntament amb el tutor, els alumnes 
investiguen totes les opcions d’estudis relacionats amb el 
món de la salut. Les carreres més òbvies dins d’aquest sector 
són Medicina i Infermeria; no obstant això, hi ha moltes altres 
opcions. Dins de la Medicina hi ha especialitzacions tan 
diferents com Cirurgia, Oftalmologia, Ginecologia, etcètera; 
si interessa la salut mental, investigaran sobre els estudis de 
Psicologia o Psiquiatria; si se senten atrets per un treball més 
físic, hi ha estudis per ser fisioterapeuta o osteòpata; també 
està l’opció de la investigació a través de carreres molt diferents 
com la Biomedicina, la Física, la Química... Opcions per a totes 
les intel·ligències. Si tenen opció, assisteixen a alguna fira 
d’ensenyament o visiten alguna Universitat d’estudis relacionats 
amb la salut, per aprofundir millor en els programes i temaris.  
 
A casa:  amb la família, es duu a terme algun test d’orientació 
vocacional. Veurem com responem respecte a les professions 
relacionades amb la salut. Ccal contestar amb sinceritat tenint 
en compte els interessos de cada un.

Més: informar de la tasca que es fa des de les ONG per atendre 
qüestions de salut en els països que no tenen garantit aquest 
dret. A Aldees Infantils SOS també comptem amb 77 hospitals 
en tot el món per oferir 962.000 tractaments a nens, adolescents 
i famílies amb problemes de salut.     .

8 9
Esperança de vida.

Objectiu:  el coneixement és poder. Com més se sàpiga sobre 
les malalties i les causes que les provoquen, més es podran 
combatre.

Idees clau: informació, anàlisi i prevenció.

Recursos: mòbil, càmera de vídeo, ordinador, programa per 
editar, etcètera.

Desenvolupament: a la classe de Ciències, el professor 
divideix els alumnes en grups de 4 o 5 persones. Cada grup ha 
de triar una de les principals malalties com a causa de mort al 
nostre país. A continuació, hauran de fer un breu documental 
sobre aquesta: xifres sobre mortalitat, evolució en les últimes 
dècades, com es desenvolupa, com es prevé, etcètera. Es 
pot entrevistar persones que la pateixen, pacients que l’hagin 
superat, metges especialitzats... Amb tota la informació i 
seguint el guió que han d’escriure al principi, s’edita i es passa 
a classe.

A casa: preguntar als pares de què van morir els seus avis 
—en el cas que siguin morts—, els seus oncles avis, els seus 
besavis, etcètera. Comparen i analitzen si van ser de malalties 
semblants o diferents i, si van morir joves, si es podrien haver 
previngut.

Més: el dia 7 d’abril, Dia Mundial de la Salut, organitzar un 
passi de documentals, per exemple, perquè ho vegin la resta 
de companys de Secundària. 

S S

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/persona/interessos_professionals/index.jsp
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/persona/interessos_professionals/index.jsp
http://www.youtube.com/watch?v=6AlQ8dld0Co
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
https://www.semfyc.es/de-que-enferman-y-mueren-las-personas-en-espana/
https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019
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L’educació és la clau per poder aconseguir molts altres Objectius de 
Desenvolupament Sostenible com els que enumera l’ONU en el seu programa. 
Quan les persones poden accedir a una educació de qualitat poden escapar 
del cicle de la pobresa. Per consegüent, l’educació contribueix a reduir les 
desigualtats i a aconseguir la igualtat de gènere. També apodera les persones 
de tot el món perquè portin una vida més saludable i sostenible. L’educació és 
també fonamental per fomentar la tolerància entre les persones, i contribueix 
a crear societats més pacífiques.

En l’actualitat, encara estem molt lluny de l’educació universal, és a dir, accés 
a l’educació per a tots els nois i joves del planeta. Més de 250 milions de nens 
segueixen sense tenir-hi accés. Les raons? La falta de professors capacitats, 
les males condicions de les escoles de moltes zones del món, els problemes 
de desigualtat entre nois i noies... Al nostre país, en les zones rurals, l’accés a 
les escoles per problemes de distància tampoc és sempre fàcil.

Per superar aquests obstacles i aconseguir l’educació universal cal invertir 
en beques educatives, tallers de formació per a docents, construcció 
d’escoles i infraestructures, una millora dels subministraments bàsics, millors 
comunicacions, etcètera. Encara queda un camí llarg per recórrer, però tot pot 
ser més fàcil si tots hi contribuïm amb el nostre esforç.

Objectiu 4. 
Educació de qualitat.

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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El bescanvi del saber.

Objectiu:  tothom té quelcom per ensenyar als altres. Siguem 
proactius i fem-ho.

Idees clau: compartir, intercanviar i banc del temps. 

Recursos: taulell d’anuncis, targetes, bolígraf i xinxetes.

Desenvolupament: els professors no són els únics capacitats 
per ensenyar. Totes les persones tenim coneixements i habilitats 
que, segur, podem compartir amb els altres. Es busca un 
taulell d’anuncis de suro i els alumnes escriuen en les targetes 
quina habilitat o coneixement ofereixen per ensenyar: diferents 
llengües si són bilingües o trilingües; classes de tennis, ensenyar 
a nedar o jugar als escacs; sessions de cant o zumba; cursos 
de cuina o de dibuixar còmics, etcètera. Tots tenim capacitats i 
coneixements per oferir.

A casa:  els pares organitzen per al col·legi un taller on ells 
mateixos ofereixen el que saben fer: un taller de manualitats, 
de bricolatge, de jardineria, d’idiomes, de cuina… cadascun 
organitza un taller o una xerrada sobre la seva especialitat i, 
gràcies a això, se senten més valuosos i aporten coneixements 
gratuïts a la seva comunitat.

Més: a l’escola, amb el professor d’informàtica, analitzem les 
apps de l’estil de “Nextdoor” o la xarxa social “Tens sal?”.

S

10

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
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http://tienes-sal.es/
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Quin és el teu talent?  

Objectiu:  potenciar totes les capacitats i habilitats per igual..

Idees clau: intel·ligències múltiples, atenció a l’individu, tots 
iguals tots diferents.

Recursos:  mòbils, càmera de vídeo i programa d’edició.

Desenvolupament: per parelles, els alumnes s’entrevisten els 
uns als altres i es graven. Han de contestar a la pregunta: Quina 
assignatura o temàtica troben a faltar o creuen que hauria de 
tenir més importància segons els seus gustos i habilitats, en 
l’ensenyament actual? La dansa, tocar la bateria, aprendre a 
jugar als escacs, estudiar alemany, més classes de disseny 
gràfic...? Segur que tots els alumnes tenen algun suggeriment.   

A casa: a través de classes extraescolars, tallers en centres 
cívics, clubs, etcètera, donen sortida als seus interessos més 
enllà de l’escola.

Més: mirar les entrevistes editades totes juntes. Proposen 
idees per donar resposta a les diferents propostes dels 
alumnes.

11
Una història d’èxit.

Objectiu:  descobrir històries d’esforç i superació que han 
permès als seus protagonistes progressar a través del 
coneixement.

Idees clau: compromís, esforç, dedicació, constància i 
perseverança.

Recursos: tauletes tàctils, ordinadors i connexió a Internet.

Desenvolupament: què tenen en comú Jeff Bezos, creador 
d’Amazon, la presentadora Oprah Winfrey o Leonardo 
DiCaprio? Doncs que els tres eren d’origen molt humil i s’han 
convertit en personatges de fama internacional gràcies als 
estudis, habilitats i el treball dur i constant. Cada alumne busca 
una altra història similar d’algun personatge que li sembli 
atractiu.

A casa:  demanen als pares i avis que els expliquin el cas 
d’algun familiar que fos pobre i va aconseguir pujar de classe 
social gràcies als estudis i a la perseverança.

Més: a Aldees Infantils SOS tenim testimonis  de joves i adults 
que van tenir una infància complicada i que fins i tot van ser 
víctimes d’abusos o d’assetjament escolar i que són un exemple 
de superació. Moltes vegades, en aquestes històries de vida 
la clau ha estat el suport d’una xarxa familiar i la possibilitat de 
seguir formant-se en allò que els apassiona.  

S

12
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Per qüestions de gènere, les desigualtats a què s’enfronten les noies poden 
començar el dia del seu naixement i a mesura que entren en l’adolescència, a 
més, s’incrementen. El matrimoni infantil afecta les noies molt més que als nois. 
A nivell mundial, gaire bé 15 milions de noies menors de 18 anys contrauen 
matrimoni cada any, és a dir, unes 37.000 al dia. Casar-se joves, a més, afecta 
l’educació de les noies i aquest fet es tradueix en falta de capacitació i, per 
tant, d’oportunitats per accedir al mercat de treball.

Si es facilita la igualtat a les noies i dones en l’accés a l’educació, a l’atenció 
mèdica, a un treball decent, equitat salarial, capacitat de decisió i accés als llocs 
de poder, representació en els processos d’adopció de decisions polítiques i 
econòmiques, llibertat en la sexualitat... s’estaran impulsant les economies 
sostenibles i les societats i la humanitat en el seu conjunt es beneficiaran al 
mateix temps. Fem-ho realitat. 

Objectiu 5. 
Igualtat de gènere i 
apoderament.

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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Les meves heroïnes de l’esport.

Objectiu:  reivindicar la figura femenina en el món de l’esport, 
en el qual han patit un tracte molt desigual fins fa molt poc.

Idees clau: apoderament, reivindicació i sentiment d’orgull 
pels resultats aconseguits.

Recursos: retalls de revistes i diaris d’esports, cartells i Blue 
Tack.

Desenvolupament: es tracta de reivindicar la figura 
d’esportistes femenines famoses en els últims anys al nostre 
país: Carolina Marín, campiona mundial de bàdminton; Garbiñe 
Muguruza, tennista que ha ocupat el número 1 del rànquing 
mundial; Lidia Valentín, campiona d’Europa d’halterofília; 
l’equip nacional femení de bàsquet, campiones d’Europa, 
etcètera. Es porten pòsters i retalls de revistes o diaris en què 
apareguin aquestes esportistes i s’enganxen per les parets, 
junt amb algun cartell que recordi els seus èxits.

A casa:  amb els pares, miraran algun partit de futbol o 
bàsquet femení, un partit de tennis de noies, alguna prova 
d’arts marcials femenina, etcètera. 

Més: miren aquest vídeo d’una marca esportiva que reivindica 
les noves generacions de noies esportistes (subtitulat en 
anglès).

13
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Debat “paritat”. Lleis, conceptes.  

Objectiu:  reflexionar sobre la llei de paritat. Creieu que és 
justa? I necessària?

Idees clau: igualtat de gènere, quotes per evitar les desigualtats 
entre homes i dones.

Recursos: taules, cadires i cronòmetre.

Desenvolupament: buscar articles i documentar-se sobre 
les lleis de paritat de gènere en tot tipus d’àmbits: política, 
economia, empresa privada i pública, en l’esport, etcètera, i 
que ajuden a una major visibilització de la figura femenina, 
equiparació de sous, accés als càrrecs de comandament... 
A classe, organitzar un debat entorn d’aquesta temàtica: els 
alumnes que estan a favor de les lleis de paritat defensen 
per què la dona necessita aquest reconeixement extra; els 
que estan en contra, justifiquen per què pensen que les noies 
no necessiten avantatges de cap tipus. És important que el 
debat es desenvolupi amb ordre i respecte, tant en l’ordre 
d’intervencions com respecte a les opinions que s’expressen.

A casa: preguntar als seus pares quants companys i 
companyes tenen en el seu lloc de treball i si consideren que 
tots es troben en igualtat de condicions i tenen els mateixos 
drets. 

Més: malgrat les lleis de paritat, les noies i dones segueixen en 
situació de desigualtat i desavantatge. Els alumnes busquen 
dades de salaris en la mateixa categoria per a homes i dones i 
pensen més idees per superar aquestes diferències. 

14
Professió d’home o de dona?

Objectiu:  reflexionar per què algunes professions són més 
populars entre el gènere femení i d’altres més entre el masculí.

Idees clau: trencar amb prejudicis establerts; pensar de formar 
oberta i fora d’allò convencional.

Recursos:  mòbil, càmera de vídeo, programa per editar.
 
Desenvolupament: per grups, tractar de contactar amb alguna 
persona adulta que realitzi un treball poc convencional pel seu 
gènere: un home que treballi com a infermer, una dona que 
sigui mecànica de cotxes, un noi que sigui mestressa de casa, 
una noia bombera, etcètera. Preguntar-los pels obstacles que 
s’han trobat, si hi ha diferències de tracte entre els companys, 
desigualtats de salari, etc. Posteriorment es mostren les 
entrevistes a classe.

A casa: es pregunta pel gènere dels diferents oficis i professions 
quan els pares van triar la seva opció de treball i comentar 
sobre si ha canviat des de llavors i a què pot ser degut.  

Més: a classe s’inicia un debat: consideren que tots podem fer 
qualsevol tipus de treball si se’n té la preparació adequada, 
indistintament del gènere?

15
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Bloc 2
Construir amb els altres i forjar aliances.
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En un planeta poblat per 7.500 milions de persones, 
cada ser humà és com un petit gra de sorra en 
una platja extensíssima, com una gota d’aigua en 
l’oceà o un element microscòpic en un lloc gegantí. 
Així i tot, totes i cada una de les nostres accions, 
encara que ens semblin irrellevants, deixen 
empremta. Tots i cada un dels éssers humans 
que habitem la Terra deixem un rastre, constant 
i imparable, que dóna forma al nostre pas pel 
planeta. Per això cal intentar que aquest pas sigui 
al més cooperatiu, respectuós, innovador, creatiu i 
intel·ligent possible, perquè tots junts avancem al 
mateix compàs cap a un futur estable i prometedor 
per a tots els éssers vius.

Per això, a més de ser conseqüents i compromesos 
com a individus, hem de ser solidaris, constants, 
seriosos i exigents com a societat, per l’obligació 
i la responsabilitat que implica crear i viure en 
països justos, igualitaris, que defensin els drets 
de les persones. Aquesta igualtat passa per 
aconseguir economies robustes que inverteixin en 
infraestructures com transport, energia, tecnologia 
de la informació i les comunicacions, etcètera. 
L’energia, sense anar més lluny, és fonamental per 
a quasi tots els grans desafiaments i oportunitats 
a què fa front el món actual. L’accés universal a 
l’energia neta i renovable és essencial. És vital 
donar suport a noves iniciatives per accedir a 
serveis d’energia moderns, millorar el rendiment 
energètic i augmentar l’ús de fonts netes per crear 
comunitats més sostenibles i inclusives. 

El progrés tecnològic també ha d’estar en la 
base dels esforços per assolir els Objectius 
Mediambientals de l’ONU. Sense tecnologia i 
innovació, la industrialització no avança, i sense 

industrialització, no hi ha desenvolupament. És 
necessari invertir en productes d’alta tecnologia per 
implementar en les produccions manufactureres; i 
també és important augmentar l’eficiència i millorar 
els serveis de telefonia mòbil perquè les persones 
es puguin comunicar. 

Un altre objectiu molt important dins dels Objectius 
Sostenibles de l’ONU per a 2030 és millorar la 
planificació i la gestió dels espais urbans del 
planeta, perquè siguin més inclusius, segurs, i 
sostenibles. Per al 2030 es calcula que uns 5.000 
milions de persones viuran en ciutats. Si tenim 
energies netes i comunicacions accessibles per a 
tothom, serà més fàcil crear les ciutats del futur 
que volem, un lloc de trobada per viure i treballar, 
comerciar i aprendre en entorns nets, verds, 
amables i on es multipliquin les oportunitats de 
progrés. Podem imaginar-les? Perquè només 
hem de treballar perquè es facin realitat aquests 
llocs sostenibles i rics en diversitat, vivers de 
creixement.  

Volem avançar, progressar. Us convidem a 
continuar reflexionant professors i alumnes sobre 
el que representa créixer i sobre el que suposa 
fer-ho de forma desigual, deixant a alguns enrere, 
amb totes les conseqüències que pugui portar a 
la llarga. Segur que arribeu a la mateixa conclusió 
que els ODS: és un assumpte complex que 
implica molts nivells de treball. Serà necessari que 
governs, institucions, empreses i associacions 
creïn aliances per entendre’s i construir les bases 
d’aquest futur imaginat. Us comprometeu a formar 
part d’aquest futur d’enteniment donant exemple 
amb la vostra forma d’actuar i relacionar-vos amb 
els altres de forma pacífica i solidària?

Primer Cicle

Cicle superiorS

S
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Durant desenes d’anys, els combustibles fòssils com el carbó, el petroli 
o el gas han estat les principals fonts de producció d’energia. Però la 
crema d’aquests combustibles amb alt contingut en carboni, ha produït 
grans quantitats de gasos d’efecte d’hivernacle, que contribueixen al 
canvi climàtic i tenen efectes perjudicials per al benestar de la humanitat 
i el medi ambient. Cal buscar noves alternatives.

Molts països aposten des de fa anys per energies més netes, renovables 
i sostenibles, com la hidroelèctrica, la solar o l’eòlica, entre d’altres. 
Aquestes han de convertir-se en una realitat generalitzada que abasti 
tots els racons del planeta. La ciència i la tecnologia ha de continuar 
treballant, creant i produint sense desgastar, això és el que significa 
sostenibilitat. Comprometem-nos a pensar en això, a posar la creativitat 
i les ments més brillants i imaginatives per aconseguir-ho. Ens unim al 
coneixement dels que van estar abans que nosaltres (a coll de gegants, 
com reconeixia Isaac Newton), així que podrem aconseguir-ho.

Objectiu 7. 
Energia sostenible.
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Cotxes elèctrics, me’n compro un?

Objectiu:  davant de canvis importants, sempre hi ha crítica, 
dubte i una mica de confusió; el debat sempre és necessari per 
anar aplanant el terreny.

Idees clau: debatre, escoltar, pensar, reflexionar, decidir, 
prendre decisions, etcètera.

Recursos: taules, pissarra digital, cronòmetre o rellotge de 
sorra.

Desenvolupament:  es genera una taula de debat amb un 
moderador que controli les intervencions, els temps i les 
rèpliques entorn dels cotxes elèctrics: els sembla una bona 
opció com a alternativa als cotxes de gasolina o dièsel?, creuen 
que es podran fer llargs trajectes?, consideren que ja es poden 
implementar, que ja hi ha suficients punts de subministrament 
d’electricitat per carregar-los i incorporar-los a la societat de 
forma massiva? què suposaria que el 100% del parc mòbil fes 
servir electricitat? estem preparats o com podem estar-ho? 
pensen que s’haurien de considerar altres alternatives, com 
els cotxes híbrids o de biodièsel?

A casa:  es plantegen alternatives al cotxe per a consumir 
la menor quantitat de carburants possible; es pot utilitzar el 
transport públic, la bicicleta, caminar, etcètera.

Més: es mostren vídeos com aquest, en el qual experts 
analitzen si els cotxes elèctrics són més sostenibles o no és 
el cas. 

PC
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Auditoría energètica del nostre institut.
Objectiu:  fer un estudi per a saber si l’escola pot ser un edifici 
més eficient, energèticament parlant.

Idees clau: analitzar, mesurar, comptar, comparar, extreure 
conclusions...

Recursos: ordinador, tauletes tàctils i programa de full de 
càlcul.

Desenvolupament: els alumnes visiten totes les aules i els 
diferents espais de l’escola i prenen nota de tots els aparells 
i/o màquines que utilitzen energia: ordinadors, equips de so, 
televisors, pissarres digitals, calefacció, aire condicionat, 
etcètera; si hi ha menjador, la cuina, el microones, el 
rentavaixelles, la caldera, etcètera; a la sala d’actes: equip de 
so, micròfons... Sol·liciten a la direcció les despeses anuals 
del col·legi de gas i electricitat. Amb tota aquesta informació, 
preparen una presentació amb Power Point i proposen 
idees que farien de l’escola un edifici més eficient: des de la 
utilització de noves energies fins al canvi d’electrodomèstics 
més econòmics en el seu consum..

A casa: demanen als seus pares el manual d’instruccions dels 
electrodomèstics de la llar. Llegeixen la informació referent al 
consum.  

Més: es crea una comissió de sostenibilitat amb alumnes de 
tots els cursos, que hauran de dissenyar un pla per a l’escola 
a tres anys vista per substituir els electrodomèstics que més 
consumeixen, millorar l’aïllament de les aules per consumir 
menys en climatització, i fins i tot estudiar la possibilitat 
d’instal·lar plaques solars al terrat, etcètera.

S

Energia solar i eòlica, fonts netes d’energia.

Objectiu:  eentendre com funcionen les energies sostenibles i 
alternatives als combustibles fòssils. 

Idees clau: informar-se amb detall i coneixement; descobrir si 
es poden utilitzar a títol individual.

Recursos: pissarra digital, mòbils, càmeres i programa 
d’edició.

Desenvolupament: tant l’energia solar com l’energia eòlica 
és una realitat que porta ja molts anys funcionant en diferents 
països del món; en alguns casos, a més, és possible el seu 
ús per a consum individual. Per grups, els alumnes busquen 
algun expert o coneixedor del tema que els expliqui com les 
persones a títol personal poden utilitzar aquestes energies 
sostenibles. L’entrevisten, ho graven, s’edita i es mostra en 
classe. Altres poden buscar també ofertes d’aquest tipus 
d’energia que poden arribar a les nostres llars i valoren el seu 
cost.

A casa:  tant si viuen en pisos com en cases individuals, 
s’investiga la possibilitat d’instal·lar plaques solars per obtenir 
energia per al consum de la llar.

Més: mostren vídeos o articles que expliquen casos de 
persones que ja s’estan beneficiant de l’ús d’aquestes energies 
més netes i renovables.

PC
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Les sigles PIB signifiquen producte interior brut, i és la magnitud que 
expressa el valor monetari de la producció de béns i serveis de demanda 
final d’un país o regió durant un període de temps determinat. La diferència 
d’aquest PIB entre els diferents països que formen part del planeta és massa 
gran; i moltes vegades, en un mateix país, malgrat que el seu PIB estigui 
entre el dels països més desenvolupats, a nivell intern la riquesa no està 
ben repartida, és a dir, hi ha persones que acumulen molts béns i ciutadans 
que viuen en la pobresa.

Els joves ens hem de comprometre per lluitar per un món més just i 
igualitari. El creixement econòmic ha de ser proporcional perquè totes les 
persones tinguin les necessitats bàsiques cobertes, accedeixin a treballs de 
qualitat i es pugui avançar units tots a una. Les desigualtats econòmiques 
només generen conflictes, discriminació, racisme, i problemes per a tots. 
La macroeconomia mundial ha d’entendre-ho i ha de tenir com a màxim 
objectiu reduir la bretxa econòmica entre països i ciutadans, perquè sigui 
quin sigui el país d’origen o la classe social a què es pertanyi, la majoria de 
la població visqui en similitud de condicions. 

Objectiu 8. 
Creixement econòmic.
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Microcrèdits, el poder de creixement 
de les dones i dels joves.

Objectiu:  descobrir formes de finançament alternatives. Parlar de les 
dificultats d’iniciar un negoci, començant pel capital necessari per afrontar 
les primeres despeses i inversions. Perquè això no sigui un obstacle, els 
microcrèdits són fonamentals.

Idees clau: obtenir ajuda per iniciar un projecte en què es té la confiança 
que funcionarà; demanar prestat per arrencar; ser responsable i confiable 
per tornar-ho.

Recursos: tauleta tàctil o ordinador amb connexió a Internet.

Desenvolupament: per a la revista de l’escola o, simplement, a manera 
d’exercici, escriuen un article sobre microcrèdits: ajudes econòmiques 
que reben els emprenedors per a posar en marxa el seu projecte quan no 
disposen del capital inicial per dur-lo a terme. Aquests microcrèdits poden 
ser de l’Administració pública, de bancs, o del sector privat. Contactar 
amb algun negoci d’èxit que s’iniciés amb microcrèdits i entrevistar 
la persona emprenedora. Si és una dona o un jove, se’ls pregunta si 
van rebre un tracte especial en les condicions del microcrèdit. Poden 
completar-ho amb la visita d’algun familiar o amic que treballi en el sector 
financer i que els expliqui de forma simple alguns d’aquests conceptes. 

A casa:  en els països més pobres els microcrèdits tenen un paper 
rellevant, ja que han permès que les persones més vulnerables poguessin 
demanar prestat per a comprar una màquina de cosir o construir un forn 
per fer pa i sortir de la pobresa, per exemple. Hi ha molts reportatges 
sobre el tema. Veure’n un en família..

Més: llegir la biografia de l’economista de Bangladesh, Muhammad Yunus, 
creador dels microcrèdits i Premi Nobel de la Pau. Buscar exemples de 
microcrèdits per a dones en alguns països en desenvolupament, amb 
els que ser capaços d’aixecar l’economia d’un poble (olles, màquines de 
cosir…). També en Aldees Infantils SOS atorguem crèdits per a formació 
o per a iniciar un negoci als jovess que han format part dels nostres 
programes i han de buscar el seu camí per a tenir una vida autònoma.

S
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Emprenedors. Noves idees de negoci. 

Objectiu:  els alumnes també poden crear els seus propis 
projectes d’empresa o negoci i agafar les regnes del seu futur.

Idees clau: estar ben informat, planificar i  deixar-se assessorar.

Recursos: ordinadors, tauletes tàctils, programa amb full de 
càlcul, connexió a Internet, etcètera.

Desenvolupament: es pot treballar per compte d’altre 
(per a altres) o per compte propi. Si s’opta per treballar per 
compte propi i emprendre un negoci, abans cal informar-se, 
documentar-se i deixar-se assessorar. Cada alumne pensa en 
un negoci que li agradaria dur a terme i desenvolupar un pla 
per executar-ho: busca els permisos que necessita i consulta 
les lleis que ha de complir, un espai on desenvolupar-ho, 
condicions de l’espai, pla econòmic per avaluar si disposa 
d’estalvis suficients o necessita demanar un crèdit, etcètera. 
Quan tingui tota la informació necessària, organitza un 
calendari i omple un full de càlcul.

A casa:  buscar la figura d’algun familiar que sigui emprenedor 
o autònom. Demanar que els expliquin com van iniciar el seu 
negoci, empresa o projecte i com ha anat evolucionant.

Més: hi ha centenars de pàgines amb consells per a 
emprenedors. Es poden consultar per a aconseguir 
assessorament. Aquesta, per exemple, és la del Govern 
d’Espanya.

PC

Parlem de deute internacional.

Objectiu:  a més de les persones, de vegades els països 
també demanen prestat diners a altres països. Analitzar com 
repercuteix això a posteriori en les seves economies.

Idees clau: els interessos que es paguen en demanar diners 
prestat marquen l’economia mundial.

Recursos: ordinadors, tauletes tàctils i connexió a Internet.

Desenvolupament:  a la classe de Medi Social, per grups, fer 
infografies que mostrin el deute internacional que cada país té 
contret: quins països són els que tenen diners prestat?, qui són 
els que presten?, quin és el deute contret?, i els interessos?, 
tenen calendaris establerts per a tornar aquest deute?, són 
factibles els temps de devolució que s’han marcat? Quan 
tinguin tota la informació recollida, compartir-la amb la resta 
de companys i comentar-la elaborant infografies i gràfics 
explicatius, molt visuals. 

A casa: demanar diners prestat als pares per fer alguna 
activitat o comprar-se quelcom que els vingui de gust; els 
pares establiran el deute que creuen que contrauen i li ho 
comunicaran. Acceptar si estan d’acord o no.

Més: llegir articles que troben d’especialistes en economia que 
advoquen per abolir el deute extern. Organitzar un debat de si 
veuen aquesta opció factible i si pensen que seria la solució 
per a eradicar la pobresa en el món.  

S
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El creixement econòmic, el desenvolupament social i l’acció contra el canvi 
climàtic depenen en gran manera de la inversió en infraestructures, els 
avenços d’una industrialització sostenible i el progrés tecnològic. No obstant 
això, infraestructures bàsiques com les carreteres, les tecnologies de la 
informació i les comunicacions, el sanejament, l’energia elèctrica i l’aigua 
continuen sent escassos en alguns països en desenvolupament. 

Més de 2.500 milions de persones no tenen accés a serveis bàsics de 
sanejament i hi ha quasi 800 milions que no tenen accés a l’aigua. En el 
món, entre 1.000 i 1.150 milions de persones no tenen accés a serveis 
de telefonia fiables. A més, en els països en desenvolupament, tot just el 
30% de la producció agrícola se sotmet a processament industrial. Perquè 
totes les persones avancin per igual és fonamental reduir aquesta bretxa tan 
important per al desenvolupament econòmic en totes les societats.

Objectiu 9. 
Indústria, innovació 
i infraestructures.

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


31
PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
EN VALORS
SECUNDÀRIA
CURS 2019-2020Cap nen sense el caliu d’una llar

 

Tens la ISO 14001?

Objectiu:  els avenços tecnològics estan obligats a transformar 
la indústria en un sector més sostenible i compromès amb el 
medi ambient. Hi ha sistemes de qualitat que avaluen fins a quin 
punt es compleixen els compromisos amb el medi ambient..

Idees clau: compromís amb el planeta i processos de qualitat.

Recursos: càmeres de vídeo, mòbil i programes d’edició.

Desenvolupament: els alumnes s’organitzen per grups 
i preparen un reportatge sobre com la indústria busca 
transformar-se i ser més sostenible i respectuosa amb el medi 
ambient (utilitzant noves energies, consumint productes de 
proximitat, reinvertint part dels seus beneficis per a millorar la 
salut del planeta, etcètera). Es poden utilitzar imatges d’arxiu 
que descarreguen d’Internet. Es busquen 50 empreses que 
compleixen amb la ISO 14001 (a través dels seus webs). 

A casa: aconseguirem la nostra pròpia ISO, millorant en el que 
podem la nostra sostenibilitat i proposant idees per ser més 
“verds” en el dia a dia, des del moment d’anar de compres fins a 
la neteja de la casa, les vacances...

Més: un altre enfocament de l’activitat seria informar-se sobre 
els diferents programes que els països s’han compromès a 
complir per a ser més respectuosos amb el planeta a través 
de diferents protocols, convenis i tractats (el Conveni sobre 
la Diversitat Biològica de Nairobi 1992; la Convenció sobre 
Seguretat Nuclear de Viena 1994; el Protocol de Kyoto de 1997, 
etcètera).
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Invents que mouen el món. 
Quin serà el pròxim?

Objectiu: encara que sembli que tot està ja creat, sempre hi 
ha noves coses per inventar.

Idees clau: innovació, creació i noves tecnologies.

Recursos: ordinadors, tauletes tàctils, programa Prezzi, 
PowerPoint o similar.

Desenvolupament:  a la classe de Tecnologia o Informàtica, 
per grups, fer un repàs dels últims invents que s’han incorporat 
a la societat. A continuació, utilitzant la imaginació, però també 
el coneixement empíric, donar forma a un nou invent que es 
pugui convertir en realitat l’any 2020.

A casa: buscar reportatges i documentals sobre els invents 
més destacats del segle XXI: de la intel·ligència artificial a la 
clonació humana, la robòtica i la nanotecnologia, entre altres.

Més: llegir la biografia d’algun inventor important com Leonardo 
da Vinci, Thomas Edison o Mark Zuckerberg.

PC
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Com serà el futur?

Objectiu:  societat analògica, societat industrial, societat de la 
comunicació, digital... quina serà la pròxima?

Idees clau: progrés, innovació i noves tecnologies.

Recursos: pissarra digital, televisor, DVD, connexió a Internet, 
etcètera.

Desenvolupament: organitzar un cinefòrum un dia a la 
setmana, i emetre-hi pel·lícules que imaginaven el futur: Star 
Trek, 2001: una odissea de l’espai; Blade Runner, Avatar; 
etcètera. Apuntar en una llibreta quines coses s’han convertit 
en realitat, quines creuen que poden acabar passant en 
un futur més o menys pròxim, i quines pensen que mai es 
transformaran en realitat.

A casa:  amb els pares, analitzar els avenços que en els 
últims anys s’han introduït en les cases: es controla amb el 
mòbil la temperatura de la llar gràcies a una app; veure imatges 
del nostre pis a temps real des de qualsevol lloc gràcies a les 
càmeres de seguretat; baixar i pujar les persianes amb un 
comandament a distància, etcètera.

Més: aconseguir un taulell d’anuncis i enganxar-hi retalls de 
periòdic o fotografies d’objectes o avenços innovadors que 
vagin descobrint.
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Ja hem parlat en objectius anteriors, com en  “l’objectiu de creixement 
econòmic”, que les desigualtats entre països no beneficien ningú al final. 
Quins avantatges té un país molt avançat a nivell tecnològic i d’innovació que 
li permet tenir una indústria “verda” i sostenible, si el seu veí és pobre i no pot 
renovar les seves energies més contaminants? Doncs no tants avantatges 
com deuria. El planeta continuarà patint per la contaminació si els esforços 
no estan equilibrats.

Per això, té més sentit que tots caminem de la mà al mateix ritme. És veritat 
que per a alguns països és complicat avançar al ritme de la resta dels seus 
veïns, perquè pateixen situacions molt inestables a causa de conflictes 
bèl·lics, governs autoritaris, etcètera. Aquestes nacions necessiten resoldre 
problemes molt greus que provoquen morts, pobresa i falta de drets i igualtat 
en les seves societats. No és gens fàcil continuar avançant davant de 
situacions tan complexes, però cal seguir endavant i mai donar-se per vençut. 

Objectiu 10. 
Reduir les desigualtats 
entre països.
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Mostra’m el repartiment 
de la riquesa en el món.

Objectiu:  visualitzar ràpidament les desigualtats econòmiques 
que existeixen en el planeta.

Idees clau: entendre, comprendre i captar amb una única ullada.

Recursos: ordinadors, tauletes tàctils, pàgines de recursos a 
Internet per dur a terme infografies. Llibre: Factfulness de Hans 
Rosling.

Desenvolupament: després de veure els gràfics d’aquest llibre 
en què apareixen un gran nombre d’infografies per il·lustrar 
les desigualtats econòmiques, els alumnes creen els seus 
propis gràfics intentant ser al més creatius, explícits, objectius, 
informatius, etcètera, possible. És important que s’entengui 
quines dades volen mostrar, però també que els reflecteixin de 
la forma com es mostren més còmodes depenent de les seves 
aptituds i interessos. Cadascun amb la seva destresa especial, 
sigui amb l’ordinador, amb collages, escultures, elements físics, 
etcètera. 

A casa:  a través de YouTube buscar algunes de les 
interessantísimes  xerrades que Hans Rosling va donar en les 
Ted Talk Sessions sobre les desigualtats en el món.

Més: s’imprimeixen les infografies en DIN A3 i es pengen per 
l’escola. Compartim la informació recollida amb tots els nostres 
companys.
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El repte del company “desconegut”.

Objectiu: ampliar el nostre espectre, ser amplis de mires i 
conèixer altres punts de vista.

Idees clau: compartir, conèixer, curiositat, multiculturalitat,  
interessar-se i enriquir-se.

Recursos: diari, llapis, bolígrafs, mòbils i càmera de vídeo.

Desenvolupament: durant tot un trimestre i una vegada a 
la setmana, entrar en contacte amb alguna persona, cultura, 
pensament o ideologia diferent (i fins i tot contrària) a la 
seva, ja sigui a través d’altres persones, col·lectius, literatura, 
pàgines web, art, etcètera. En un diari escriure el que aprenen 
d’aquestes “trobades” amb altres cultures, el que comparteixen, 
el que els agrada, el que no entenen, el que els interessa, el 
que els sembla malament encara que ho respectin, etcètera. 
El diari també pot ser audiovisual, gravant-se amb una càmera 
de vídeo o amb el mòbil.

A casa: si viuen en una ciutat, visitar els llocs que prefereixen 
les persones immigrants, ja sigui supermercats de menjars 
d’altres països, botigues ambientades en altres cultures, llocs 
on van a divertir-se, a jugar o ballar… També poden buscar 
informació sobre altres països en agències de viatges, per 
exemple, o en programes de canals de viatges, història o 
cultures. 

Més: compartir els seus diaris i gravacions. Analitzar si les 
imatges preconcebudes que sempre es tenen es compleixen o 
són tòpics sense fonament. 

Explica’ns com es viu allí.

Objectiu:  conèixer de primera mà com és la vida en altres 
països i cultures.

Idees clau: ampliar horitzons i rebre informació objectiva 
sense que hagi passat per filtres.

Recursos: presentador-periodista i saló d’actes.

Desenvolupament: invitar una persona d’un altre país que 
estigui de visita en el nostre poble o ciutat. Un dels alumnes fa 
de presentador de l’acte i un altre/s s’encarreguen del paper 
de periodista. El convidat explica com és el seu país, costums, 
tradicions, cultura, però també se li interroga per temes com 
el sistema educatiu, l’economia, les infraestructures i avenços 
tecnològics, si es respecten els drets del menor, de les dones, 
dels homosexuals, etcètera. .

A casa:  a causa dels moviments migratoris la majoria de 
persones tenen veïns d’altres països d’origen. Se’ls invita un 
dia a menjar o a prendre cafè i ens interessem per la seva 
història personal i el seu país de naixement.

Més: en acabar l’entrevista amb el convidat s’obre torn de 
preguntes perquè els alumnes puguin consultar tot allò que els 
interessa saber.

SPC
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Si a vegades és complicat conviure en una classe de 25 o 30 alumnes, 
imagina com es complica tot quan parlem d’una escala de veïns, un bloc, 
un barri... una ciutat. Els problemes i la logística es multipliquen de forma 
proporcional. 

En l’actualitat som al voltant de 7.500 milions de persones en el planeta, 
i més de la meitat vivim agrupats en ciutats. Les urbs ocupen el 3% de 
la superfície del planeta, i acullen més del 50% de la població. Aquestes 
xifres tan desequilibrades i descompensades és normal que generin 
innombrables problemes per resoldre: gestionar els serveis bàsics 
perquè tots tinguem llum, aigua, gas, telefonia, zones verdes, comerços, 
centres sanitaris, etcètera.

Així i tot, les ciutats continuaran sent un centre d’atracció per a humans 
de tot el planeta. Així que toca repensar el concepte de ciutat amb 
compromís i constància, malgra la complexitat i les dificultats que 
comporta: cal buscar solucions per crear un model d’urbs més igualitària, 
solidària, sostenible i amable. Un repte gegant que cal abordar com més 
aviat millor ja que el creixement és imparable. 

Objectiu 11. 
Ciutats sostenibles.
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Aturar la contaminació.

Objectiu:  pensar i buscar solucions per minimitzar un dels 
màxims problemes de les ciutats com és la contaminació.

Idees clau: buscar enquestes, obtenir conclusions, pensar 
solucions i opcions, plantejar com portar-les a la pràctica.

Recursos: ordinadors, connexió a Internet, programes de 
Power Point o similar.

Desenvolupament:  a la classe de Medi Social o Natural, el 
professor farà grups per analitzar els nivells de contaminació 
(de gasos, acústica, etcètera) d’alguna ciutat gran del nostre 
país. Buscar estadístiques de pol·lució i accions que ja 
s’estiguin realitzant des de les administracions locals per a 
minimitzar aquesta problemàtica. Estudiar la situació global i 
proposen més accions preventives que es podrien dur a terme.

A casa: mirar amb els pares i la família aquest reportatge sobre 
les ciutats més contaminants del planeta. Tenint en compte el 
creixement de la població i la concentració en grans urbs, què 
es pot fer?

Més: contactar amb alguna associació o entitat local 
relacionada amb les infraestructures i l’urbanisme de la ciutat 
per fer-los arribar les seves idees.  

28
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El meu primer pis.

Objectiu:  encara que tenir accés a un habitatge digne és un 
dret bàsic, no sempre és tan fàcil com deuria.

Idees clau: accés a un habitatge; tràmits per a llogar; ajudes 
per a joves per a llogar el seu primer pis o casa.

Recursos: ordinadors, tauletes tàctils i connexió a Internet.

Desenvolupament: sempre hem viscut a casa dels nostres 
pares però aquests, alguna vegada, també van viure a casa 
dels seus i van decidir marxar i formar la seva família, amb 
un nou lloc on viure. Les cases són importants i veurem 
què es necessita per trobar-ne una per a vosaltres. Saps el 
que costen? És millor llogar o comprar? I què me’n dius de 
compartir pis?  Costa el mateix en un barri que en un altre? I 
si té més metres? I un jardí? I transports a prop? Simular que 
busquen pis en una de les plataformes de cerca més populars 
i comprovaran si és o no viable. Consultar una oficina del 
Departament de Joventut per veure quines ajudes ofereixen 
als joves relacionats amb l’accés a l’habitatge i quins requisits 
es demanen. A Aldees Infantils SOS ens preocupem molt 
perquè els joves que han crescut en els nostres programes de 
protecció es facin autònoms i puguin tenir habitatges a un preu 
raonable, per la qual cosa els ajudem amb places en pisos per 
a joves.

A casa:  preguntar als seus pares com van accedir al seu 
habitatge actual: és de lloguer?, de compra?, si és de lloguer, 
van necessitar avals per a fer el contracte?, si és de compra, 
tenen hipoteca?, quina part de l’economia familiar suposa el 
pagament mensual de l’habitatge en tant per cent?, etcètera.

Més: analitzar la situació del nostre país i les solucions i 
opcions que l’Administració proposa als joves respecte a 
l’accés a l’habitatge comparat amb altres països d’Europa com 
Alemanya, Anglaterra o França. 

PC
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Gentrificació. On ens n’anem a viure?  

Objectiu: els moviments migratoris fan que cada vegada 
arribin més persones d’altres països a les ciutats. La cada 
vegada major demanda d’habitatge en les urbs augmenta el 
preu d’aquest i de la vida en general. Com afrontar aquest 
problema?

Idees clau: accés a la vivenda, augment del nivell de vida; 
convivència entre diferents cultures i formes de gestionar el 
turisme a les ciutats.   

Recursos:  tauletes, folis i bolígrafs. 

Desenvolupament: per grups, preparar una enquesta per a 
valorar com viuen, accepten i afecten als veïns originals del 
seu barri, poble o ciutat, l’arribada de persones d’altres zones 
del país o altres països d’Europa o de la resta de països del 
món en forma de turistes, si n’hi ha. Quan comproven amb 
el professor que les enquestes estan ben realitzades per 
obtenir la informació que volen aconseguir, surten al carrer 
a fer-les. Establir un target aproximat d’unes cent persones, 
per exemple, perquè siguin mínimament representatives. Us 
recomanem poder fer-les directament en tauletes des de la 
web d’enquestes Survio (amb plans gratuïts). 

A casa: intentarem explicar als pares (o als avis o a germans 
més petits) el concepte de “gentrificació”, que es defineix com 
un procés de transformació d’una zona o barri degradat o de 
classe baixa, en un lloc de classe mitjana-alta o de preus alts, 
per exemple, per l’atractiu que ofereix al turisme.  

Més: s’extrauen resultats de les enquestes, s’analitzen i es 
redacten conclusions. S’escriu una memòria resum del treball 
de camp realitzat i es presenta a l’escola a la resta d’alumnes 
i professors per a generar debat. Us recomanem entrar en 
aquest Observatori de l’habitatge.
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El 2015, tal com ja s’ha comentat en ODS anteriors, els líders del món van 
aprovar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, amb la finalitat 
principal, entre altres, de posar fi a la pobresa, reduir les desigualtats i 
combatre el canvi climàtic al Planeta. En resum, els líders de l’ONU van 
apostar per estar en sintonia i donar exemple a tota la humanitat que 
representen, incloent-hi nens i joves.  

Les aliances entre totes les parts implicades és clau i fonamental, a fi de 
millorar l’eficàcia i repercussió de totes les iniciatives, projectes, propostes, 
lleis, etcètera, que es creen per tal d’aconseguir assolir els objectius 
establerts. Fa falta la unió de tots els participants que s’encarreguen 
de dirigir els fils d’aquest planeta, bona predisposició a intercanviar 
coneixement i comprometre’s a no sortir-se del camí de la igualtat, les 
bones pràctiques i la sostenibilitat. Només aquesta ruta conduirà cap a la 
consecució amb èxit d’uns objectius tan prioritaris.

Objectiu 17.  
Aliances per anar a la 
una.
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Jornada intercentres.

Objectiu:  tots junts tenim més força; s’uneixen energies 
positives per crear projectes compartits.

Idees clau: compartir idees, treball en equip, col·laboració, 
enteniment, etcètera.

Recursos: saló d’actes, micròfons, pissarra digital o projector, 
etcètera..

Desenvolupament: junt amb el tutor de la classe, contactar 
amb una altra escola pròxima; se li proposa a una classe del 
mateix curs d’aquesta altra escola fer una jornada conjunta: 
el tema de la jornada és el “Ciberassetjament escolar”, una 
problemàtica que els toca de prop per l’edat que tenen. 
Es divideixen per grups, mesclats amb alumnes de les 
dues escoles, i s’encarreguen de triar temes concrets a 
desenvolupar: debat; preparació de video-presentació sobre 
el tema; s’organitza un espai en què fer propostes per eradicar 
aquest problema, etcètera. Hi ha treball per a tots: producció, 
edició, creació, decoració, etcètera.

A casa: proposar aliar-se amb els veïns de l’escala o, si viuen 
en cases, amb els veïns del carrer, per a organitzar la neteja 
de l’escala o el carrer, comprar i cuidar plantes comunes, 
organitzar alguna trobada de tant en tant per a generar 
comunitat i vincles, etcètera.

Més: presentar la jornada en ambdues escoles; una vegada 
acabat, berenar plegats per celebrar el seu treball en equip i 
les noves amistats que han tingut oportunitat de fer.
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Aprenentatge per servei 
amb persones grans.

Objectiu:  aprendre i treballar a classe sobre bases teòriques i 
millor portar-lo al a pràctica des de l’inici.  

Idees clau: aprenent a través de la pràctica; coneixement 
adquirit a través del procés de treball.

Recursos: ordinadors, tauletes i conexió a Internet. 

Desenvolupament: a classe de Projecte o Treball de Síntesi, 
amb el tutor o professor encarregats de l’assignatura, es 
proposa fer un treball que impliqui un aprenentatge per servei, 
és a dir: sigui el que sigui el treball que es vol desenvolupar, 
no pot quedar-se només en una faceta teòrica; ha de portar-
se a la pràctica -això implica triar un projecte o treball que 
sigui possible de dur a terme-, i amb ell obtenir uns resultats 
reals i conclusions. Us proposem que trieu una entitat cívica 
del barri i els proposeu un intercanvi amb les persones grans 
que van al Centre de Dia. Els nois prepararan activitats per 
fer amb ells, consultant prèviament les seves necessitats. Es 
deixarà un espai perquè les persones grans també aportin la 
seva experiència en diferents àrees o que puguin explicar-los 
històries i consells en diferents temes.

A casa: explicar les seves experiències amb les persones 
grans i el que han extret d’aquest treball de classe, ja sigui en 
coneixements, sentiments, emocions, reflexions… Consideren 
que aquest treball ha aportat quelcom a les seves vides? S’han 
enriquit també ells?

Més: aquest treball serà voluntari però podrà puntuar “extra” 
en l’apartat d’actitud dels seus informes.    

PC
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Plataformes per la infància: 
la unió fa la força.

Objectiu:  les associacions, fundacions, entitats no 
governamentals, etcètera, també s’uneixen. Totes juntes es 
donen suport i comparteixen informació i suport.

Idees clau: intercanvi d’informació, solidaritat i ponts de 
col·laboració.

Recursos: ordinadors, tauletes tàctils, connexió a Internet, 
programa Prezzi, Power Point o similar.

Desenvolupament: presentar unes quantes plataformes de 
què forma part Aldees Infantils SOS perquè, per grups, analitzeu 
què fa cada una d’elles, en què és diferent, què defensa, qui 
són els seus membres. Cada plataforma ocuparà una gran 
cartolina. S’hauran d’exposar unes juntament amb les altres 
en una exposició als passadissos del centre perquè tots les 
vegin.  Són aquestes: SOS Children’s Villages, Plataforma de 
Infancia; Plataforma de Voluntariado de España i Federación 
de entidades con Proyectos y pisos asistidos (FEPA).

A casa: investiguen si és factible ser voluntaris en alguna 
associació de suport a la infància; si no és factible, també es 
pot col·laborar amb alguna donació.

Més: plantejar la possibilitat que el col·legi o escola col·labori 
de manera periòdica o puntualment amb una organització no 
governamental: la solidaritat es demostra actuant.
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Bloc 3
Un planeta per a tots.
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A manera de tancament d’aquest programa 
sobre valors, farem un repàs dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible restants que l’ONU 
(Organització de Nacions Unides) s’ha imposat 
com a repte complir per al 2030. Per a aquesta 
data falta poc més d’una dècada i, encara que 
pugui semblar que falta molt perquè passin deu 
anys, el temps passa volant i estem parlant 
d’objectius i reptes de gran envergadura. Així 
que tot el món ha de posar-se “mans a l’obra”: 
està en perill la salut del nostre planeta, i no ens 
podem permetre que es posi malalt. La Terra ha 
d’estar sana i en plena forma, per ser la llar rica, 
generosa i acollidora que ha estat fins ara. 
Dos objectius molt importants són els que fan 
referència a la qualitat de l’aigua que utilitzem 
els humans i a l’estat dels oceans, els mars i els 
rius. Aquests dos objectius estan connectats i fan 
referència al nostre “planeta més blau”, aquest 
territori ocupat per aigua i que representa ni més 
ni menys que les tres quartes parts del total del 
territori. Les veus d’alarma diuen que l’estem 
escalfant i contaminant, que s’aboquen massa 
residus en els nostres mars i rius, que no es 
depura els desfets com es deuria. L’alarma ha 
calat fort entre tots els individus. Hi ha centenars 
de campanyes que treballen per difondre el 
missatge que hem de mantenir les nostres costes 
netes; a més, les empreses cada vegada són 
més conscients que no poden generar tants 
residus i s’esforcen per buscar solucions de 

producció més sostenibles: utilitzar matèries més 
sostenibles, evitar l’ús de materials complicats 
de reciclar com el plàstic o el porexpan, utilitzar 
matèries primeres de proximitat, etcètera.
A més, hem de dedicar una especial atenció a 
les zones verdes del planeta. Com la població 
s’ha multiplicat per cinc en els últims 200 anys, 
cada vegada es necessita més i més menjar 
per alimentar tothom. Per això es talen grans 
zones de boscos per convertir-les en àrees de 
cultiu, carreteres o habitatges, i són l’hàbitat 
de centenars d’espècies vegetals i animals i 
font d’oxigen i salut per als humans. No podem 
permetre’ns perdre-les. Cal buscar un altre tipus 
de solucions, com un repartiment més equitatiu. 
Per què continuar cultivant de forma il·limitada, si 
amb els aliments que als Estats Units i a Europa 
es llencen cada any a les escombraries es podria 
alimentar tothom que passa gana? 
Es tracta de tenir més sentit comú, d’estar més ben 
organitzats i de comprometre’s amb el respecte al 
medi ambient. Si tu també et compromets a viure 
amb respecte vers la naturalesa i relacionant-te 
amb tot el món en pau, ja estarem avançant. Estén 
l’exemple entre tots i, com una onada, potser tots 
ens contagiem d’aquest compromís amb la pau 
i la justícia i aconseguim que el nostre planeta 
continuï sent aquesta brillant esfera de color verd 
i blau meravellosa sense témer els efectes de 
viure sense sostenibilitat. Cuidar el planeta és a 
les nostres mans.

Primer Cicle

Cicle superiorS

S
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Bloc 3
Un planeta per a tots.
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L’accés a l’aigua, el sanejament i la higiene és un dret humà, però 
encara no és a l’abast de tothom. Encara hi ha persones que no 
disposen d’aigua potable en el seu dia a dia; d’altres no tenen accés 
a serveis bàsics de sanejament, com ara vàters. D’altra banda, cal 
evitar continuar llençant residus de l’activitat humana als rius o al mar 
sense cap tractament, la qual cosa provoca la seva contaminació.

Tots els països han d’esforçar-se per eradicar aquesta situació: 
construint depuradores que netegin les aigües, infraestructures per 
acostar-la a totes les cases, promovent lleis perquè els humans i 
les empreses no embrutin ni aboquin brossa als rius o als mars... 
No ens podem permetre contaminar l’aigua que ens dóna la vida. 
L’aigua és quelcom bàsic i universal que ha d’estar a l’abast de tots 
els individus.

Objectiu 6. 
Aigua i sanejament. 
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Campanya de neteja en el nostre riu.

Objectiu:  mantenir i cuidar l’ecosistema que ens rodeja, i 
més en concret, els rius, tan importants per als humans i la 
naturalesa.

Idees clau: netejar, mantenir, cuidar, ajudar a fer que tot 
funcioni com deuria, etcètera.

Recursos: bosses d’escombraries, botes d’aigua, pals, una 
xarxa amb pal, tisores grans, etcètera.

Desenvolupament:  organitzar un dia d’excursió fins al llit 
del riu més pròxim; no importa que sigui un riu petit, tots són 
importants per al nostre ecosistema. Es divideixen per grups 
i s’organitzen per netejar diferents trams del riu. La idea és 
recollir tant la brossa llençada pels humans com netejar el llit 
d’arbustos, branques caigudes o pedres, que poden afectar 
també el recorregut de l’aigua.  

A casa: junt amb la família, es busca per Internet o a través 
d’algun conegut alguna associació o ONG que es dediqui a 
treballar pel medi ambient, per col·laborar amb ells d’alguna 
forma.

Més: posar cartells en la zona en què s’ha estat netejant, per 
senyalitzar que es mantingui en bon estat i no s’hi tornin a 
llençar escombraries.

PC
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Dia mundial de l’aigua.

Objectiu:  l’aigua és un element bàsic en les nostres vides i la 
del planeta. Sense aigua no existiria la humanitat. Cal donar-li 
el protagonisme que es mereix.

Idees clau: celebrar, posar en valor, convertir en protagonista, 
etcètera.

Recursos: cartolines, fotografies, retoladors, taules, altaveus, 
micròfons, etcètera.

Desenvolupament:  el dia 22 de març és el Dia Mundial de 
l’Aigua. Dividits per grups, aquest dia s’organitza una jornada 
completa a l’escola dedicada a l’aigua: al teatre o saló d’actes 
es preparen debats sobre la importància de l’aigua en el 
planeta i com és de rellevant la seva economització; també 
es prepara una exposició amb fotografies i il·lustracions en 
què l’aigua sigui protagonista. Juntament amb algun professor 
de Física o Química, es munta un taller d’experiments en què 
l’aigua sigui indispensable, etcètera.

A casa: entrar en aquesta web, dedicada exclusivament a 
deixar constància del valor de l’aigua en el nostre planeta i tots 
els perills que l’esperen.

Més: després de les jornades, i després d’unes classes per 
reflexionar, els alumnes escriuen unes normes per intentar 
economitzar i ser al més respectuosos possibles amb el consum 
de l’aigua. És un element importantíssim en les nostres vides 
i no es pot infravalorar només perquè nosaltres hi tinguem un 
accés inesgotable. Cal recordar que no sempre ha estat així, ni 
ho és en molts altres països del planeta en l’actualitat.

S

Visita a una depuradora d’aigües. 

Objectiu:  conèixer com funciona una depuradora, una 
instal·lació que permet retornar l’aigua utilitzada pels éssers 
humans al medi ambient.

Idees clau: reutilitzar, reciclar, cicle de la vida, etcètera.

Recursos: càmera de vídeo, mòbil, ordinador i programa 
d’edició.

Desenvolupament: com una activitat més de l’assignatura 
de Física o Química, s’organitza, si és possible, una excursió 
a una depuradora pròxima; durant el recorregut de visita a 
les instal·lacions, els alumnes han de filmar el procés que 
se segueix per depurar l’aigua, per després elaborar un petit 
documental i mostrar-lo a classe. També cal estar molt atents 
per entendre l’explicació de com es depura l’aigua.

A casa: juntament amb els pares, buscar informació de 
quantes depuradores existeixen al nostre país i quants milers 
de litres es depuren cada dia.

Més: de tornada a l’escola, es visionen els vídeos que expliquen 
com crear una depuradora casolana, com aquest vídeo; per 
grups, crear diverses depuradores segons les instruccions del 
professor i la informació dels vídeos.
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L’objectiu final del consum i la producció sostenible és fer més i millors 
coses amb menys recursos. Es tracta de reduir al màxim la utilització 
de matèries primeres i, gràcies a això, la contaminació de la nostra 
atmosfera. També cal aconseguir la cooperació entre els participants 
de la cadena de subministrament per anar tots a l’una i reduir costos, 
des del productor fins al consumidor final. I cal sensibilitzar els 
consumidors per mitjà de l’educació sobre formes de vida sostenible.

Aquesta sostenibilitat ha de ser la teva forma de vida. Ets la generació 
del futur, tens un munt d’informació al teu abast i el teu futur passa 
per aprendre a ser sostenible. Encara que sembli complicat, és 
més senzill del que sembla: reduir el consum innecessari, consumir 
productes que s’hagin fabricat al més a prop de casa possible, 
optar per les compres en botigues de comerç just, interessar-se per 
l’origen dels productes, els valors de les empreses, etcètera. En un 
futur molt pròxim el consum i la producció sostenibles seran l’única 
opció possible.

Objectiu 12.  
Consum i producció 
sostenibles.
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Menjar que es fa malbé.

Objectiu: analitzar quant es llença o es fa malbé en els 
comerços i pensar en solucions per ajustar aquesta pèrdua. 
Parlar d’opcions com mercats ambulants de segona mà, 
outlets, aplicacions de mòbil de revenda, la app Too Good to 
Go, etcètera.  

Idees clau: desaprofitament, consum responsable, consum 
respectuós, sentit comú, reutilització, caducitat i anàlisi de 
xifres.

Recursos: ordinadors, connexió a Internet, programa Excel o 
similar. 

Desenvolupament: a la classe de Matemàtiques o Estadística, 
dividir la classe per grups. Cada un d’ells ha de triar algun 
supermercat, hotel o restaurant, contactar amb l’encarregat/
comptable i fer-li una entrevista sobre les entrades i sortides 
de productes per veure què es ven i què es queda en estoc, 
en rebaixes, outlet, abaixant el preu o es llença. La informació 
extreta s’introdueix en una pàgina Excel. L’objectiu és analitzar 
si la compra de productes respon a la demanda; si varia molt 
cada dia i han de llençar coses. En el cas dels aliments, què 
fan amb el que els sobra cada dia? I amb el que caduca? Hi 
hauria alguna altra opció perquè algú la pogués aprofitar?  

A casa: fer un full Excel per analitzar la cistella de la compra 
i la galleda de les escombraries. Ajustem el consum al màxim 
perquè res es faci malbé i s’hagi de llençar.

Més: als restaurants, hotels o supermercats que tinguin 
excedent de menjar, se’ls proposa unir-se a iniciatives com 
la del “Cistell solidari” d’Aldees Infantils SOS, que posa en 
contacte comerços amb consumidors que ho necessiten 
perquè els puguin vendre a baix preu aliments frescos a última 
hora del dia.

S
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Analitzem les opcions sostenibles i 
ecològiques.

Objectiu:  en l’actualitat, cada vegada es disposa de més 
informació i es pot dur a terme un consum més respectuós i 
responsable. Aquest ha de ser el camí que s’ha de seguir.

Idees clau: informació és poder; un consum responsable 
ajuda a tenir una economia més justa i igualitària.

Recursos: cartolines, trepant i carpeta.

Desenvolupament: per grups, s’analitzaran diferents productes 
de consum de primera necessitat que es comercialitzen en el 
mercat general: menjar, productes de neteja, roba, etcètera. Per 
cada producte que analitzen fan una fitxa en què s’especifica 
lloc i any de producció, ingredients o matèries primeres, preu 
de venda al públic, empresa que ho produeix, breu introducció 
de l’empresa en qüestió, etcètera. És important, sobretot, 
conèixer els valors ètics de l’empresa si els tenen publicats en 
la seva pàgina web —quelcom cada vegada més habitual—, 
perquè ens dirà molt d’ella. Aquelles empreses més implicades 
per un procés de producció i distribució just es marquen amb 
un color verd i un polze aixecat (like).

A casa: portar a classe alternatives més responsables 
tant pel lloc on es du a terme l’acció de compra com per la 
selecció dels productes depenent del seu origen (comerç just, 
cooperativisme, proximitat…).

Més: investigar sobre “productes de proximitat i km 0”, 
que eviten grans desplaçaments i, per tant, impliquen que 
contaminen menys.

PC

La teva moda, per al món.

Objectiu:  donar una segona vida a les coses quan encara es 
conserven en bon estat.

Idees clau: reutilitzar, reciclar i economia circular.

Recursos: caixes de cartró o caixes de plàstic per emmagatzemar.

Desenvolupament: portem a classe tota aquella roba que 
ens hagi quedat petita o que ja gairebé no ens posem —molt 
important que tot estigui en bon estat—. Es porten caixes de 
cartró grans o de plàstic i s’hi col·loca la roba i el calçat. Quan 
ja s’hagi recollit roba suficient, es contacta amb alguna ONG, 
fundació o entitat que agafi peces de vestir per a donacions 
o la venguin per aconseguir fons per a accions solidàries. A 
més de no llençar les coses que encara no estan en mal estat, 
s’ajuda persones necessitades. Tots hi guanyem. .

A casa: a més de donar, també es pot col·laborar amb aquestes 
empreses comprant en les seves botigues. A més de solidari, 
portar roba de segona mà sempre està de moda.

Més: es pot crear un fons de roba d’intercanvi a l’escola, amb 
un taulell de “s’ofereix” i “es busca” perquè tots puguin portar 
roba i demanar-ne de “nova”. El que per a alguns ja no és 
interessant és una novetat per als altres i pot tornar a tenir una 
nova vida. 

S
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Quan es parla de canvi climàtic ens referim al fet que la temperatura global 
està augmentant; a causa d’això, el gel dels pols s’està desfent i el nivell 
de l’aigua dels oceans està creixent... Cal frenar aquests canvis, ja que 
l’estat natural del planeta se’n podria veure afectat. Cal implicar-se al màxim 
per canviar els nostres hàbits i estils de vida per d’altres més sostenibles, i 
sol·licitar als polítics i experts que treballin per complir els objectius que s’han 
posat a curt i llarg termini per reduir el canvi climàtic.

El Planeta és responsabilitat de tots. En les nostres mans està participar 
activament i demanar a distints nivells que ens escoltin. Cal preservar la Terra 
per als humans i tots els éssers vius que l’habiten. Un bon exemple que s’ha 
de seguir pel seu compromís i constància és el de Greta Thunberg, una noia 
sueca de 15 anys que està portant la seva campanya de protesta per frenar 
el canvi climàtic. Si unim forces, ens hauran d’escoltar. 

Objectiu 13.  
Frenar el canvi climàtic.
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Decàleg per aturar l’escalfament global.
Objectiu: l’empremta ecològica és el rastre que cada un dels 
éssers humans deixem en qüestió de deixalles i pol·lució 
al nostre pas pel planeta; cal ser conscients d’això i, ja des 
d’adolescents, minimitzar el nostre impacte al màxim.

Idees clau: empremta de residus que generem, impacte 
ecològic i consciència mediambiental.

Recursos: mòbils, tauletes tàctils, ordinadors i connexió a 
Internet.

Desenvolupament: crear un decàleg amb les 10 idees més 
importants per frenar el canvi climàtic, a diferents nivells 
(personal, familiar, escolar, municipal, nacional i internacional) 
i iniciar una campanya en xarxes socials amb el hashtag 
#lamevaempremtaecològica; per arribar a aquest decàleg 
primer analitzar què poden canviar dels seus hàbits diaris per 
contaminar el mínim possible en tots els sentits, i, en segon 
lloc, portar-ho a la pràctica: si han dit que no cal utilitzar bosses 
de plàstic, les fan desaparèixer del seu dia a dia; si cal aparcar 
els cotxes, van a l’escola caminant o amb bici; si han dit que 
cal promoure la reutilització, llavors utilitzen roba i tecnologia 
de segona mà i llibres de la biblioteca… es tracta que intentin 
ser coherents amb les seves peticions. Poden utilitzar-ho per 
donar exemple i penjar vídeos dels seus canvis en les xarxes 
socials.

A casa: com a família, també es pot donar suport a aquesta 
campanya i portar-la a casa, a les feines respectives o firmar 
les seves peticions perquè se sentin protegits i siguin més 
persones les que els donin validesa i veu.  

Més: implicar en la campanya altres classes de l’escola i fins i 
tot a amics d’altres escoles. Com més siguin, més importants i 
destacats seran els seus èxits.
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Test d’empremta ecològica.

Objectiu:  passar de l’abstracció a allò concret; cada individu 
deixa un rastre de residus al seu pas pel planeta. Prenguem 
consciència d’això i intentem minimitzar-ho amb compromís i 
bons hàbits que es transformen en estils de vida. 

Idees clau: compromís amb el planeta i amb una actitud 
responsable enfront del consum i els residus.

Recursos: ordinadors, tauletes tàctils, connexió a Internet, 
Excel o programa similar.

Desenvolupament: a la classe de Medi Natural o Tutoria, fer el 
test de l’impacte que l’ésser humà causa al seu pas pel planeta, 
també conegut com a “empremta ecològica”. Hi ha molts tests 
sobre el tema a Internet; un d’ells, per exemple, és www.
tuhuellaecologica.org. Segur que no coneixes la resposta a 
totes les preguntes. Demana ajuda als teus pares o al professor. 
Una vegada acabat, s’analitzen els resultats.

A casa: fer el test pares i germans. Amb els resultats calculem 
l’impacte del nostre pas pel planeta com a família. Analitzem el 
resultat i veiem que es pot millorar. Segur que hi ha molt marge 
de maniobra per fer-ho millor.

Més: en un Excel presentar quatre entrades: energia, aigua, 
transport i residus. Tenint en compte els resultats del conjunt 
de la classe, veiem que es pot millorar com a grup en cada un 
dels apartats. Apuntar en l’Excel per fer seguiment que aquests 
propòsits de canvi no quedin només en bones intencions. El 
compromís, en aquests moments, és la clau.

Plantem arbres en el nostre institut.

Objectiu:  plantar llavors o tiges, perquè en el futur creixin i es 
converteixin en arbres que proporcionen oxigen i zones verdes 
als nostres pobles, ciutats i al planeta.

Idees clau: plantar avui per recollir demà i repoblar el planeta 
de zones verdes

Recursos: llavors, tiges, terra, adob i espai en què realitzar la 
plantada.

Desenvolupament: organitzar una plantada d’arbres; si hi ha 
algun espai a l’escola, millor que millor. Si no hi ha espai a 
l’escola es demana permís per fer-ho en un parc, uns jardins o 
als afores del nostre poble. Es busquen llavors o tiges d’alguna 
espècie autòctona que s’adapti bé al nostre hàbitat, i es planta, 
afegint-hi terra i adob. No és tan important la quantitat com el 
gest de dur-ho a terme. .

A casa: en família, plantar plantes: poden ser decoratives o 
que produeixin alguna fruita o hortalissa, com ara tomàquets, 
maduixes, patates, etcètera.

Més: el compromís passa per cuidar de forma constant del 
que han plantat perquè arribi a créixer i fructificar. S’organitzen 
per portar aquesta plantació durant el curs, formant grups 
que fan torns mes a mes per la seva atenció. Poden demanar 
ajuda d’experts (jardiners, garden center pròxim) si sorgeixen 
problemes. A Aldees Infantils SOS també els nostres 
programes duen a terme una sembra anual per recordar-
nos la importància d’estar en contacte amb la naturalesa i la 
sostenibilitat. 
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Els oceans cobreixen les tres quartes parts de la superfície de la Terra 
i contenen el 97 per cent de l’aigua del Planeta. La seva temperatura, 
química, corrents i vida mouen sistemes que fan que la Terra sigui habitable 
per a la humanitat. Les nostres precipitacions, l’aigua potable, el clima, el 
temps, les costes, gran part dels nostres aliments i fins i tot l’oxigen de 
l’aire que respirem provenen en última instància del mar. Històricament, 
a més, els oceans i els mars han estat lleres vitals de comerç i transport.

No obstant això, en l’actualitat hi ha un continu deteriorament de les 
aigües costaneres a causa de la contaminació i l’acidificació dels oceans, 
que està tenint un efecte advers sobre el funcionament dels ecosistemes 
i la biodiversitat, i que també està afectant negativament la pesca de 
petita escala. Evitem que les coses empitjorin. Ha arribat el moment de 
pensar en blau, de reclamar als polítics que a través de les lleis prohibeixin 
l’abocament de residus i es depurin les aigües; i a títol individual, cada 
vegada que anem a la platja o al riu, mantinguem en perfecte estat generant 
zero deixalles per seguir gaudint-los durant molt de temps.

Objectiu 14.  
Oceans nets.
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El 8è continent.

Objectiu:  difondre els riscos d’utilitzar productes altament 
contaminants i difícils de reciclar que acaben als mars i als 
oceans, que funcionen com si fossin abocadors. Conèixer millor 
com funcionen els corrents marins a nivell oceànic.

Idees clau: reclamar l’atenció de tots els éssers humans; el mar 
no és un abocador, és font de vida, i la llar de milions d’éssers 
vius, i l’estem destrossant.

Recursos: càmera de vídeo, mòbil i programes d’edició de 
vídeos.

Desenvolupament: per grups, els alumnes es divideixen per 
fer un documental audiovisual sobre el “8è continent o la sopa 
plàstica”, una massa gegantina de plàstic i deixalles que els 
humans porten anys abocant al mar. En el documental han 
d’analitzar totes les conseqüències negatives d’aquesta greu 
situació: l’aigua es contamina i no es pot tractar per convertir-la 
en potable; les espècies marines moren quan s’empassen part 
d’aquests residus; la flora marina se’n veu afectada i desapareix, 
etcètera. 

A casa:  visionar una xerrada Ted en la qual David Katz aporta 
una solució per eliminar el plàstic d’oceans i mars. La xerrada és 
en anglès (amb possibilitat de subtítols), així aprofiten també per 
practicar el listening. 

Més: fer un passi de tots els documentals. Al final del visionat 
s’organitza un debat amb les possibles opcions que plantegen 
per intentar posar una solució al problema. Graven el debat i el 
pugen a Youtube. Si s’atreveixen, fan el col·loqui en anglès i així 
més persones podran prendre nota de les seves observacions. 
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Adopta una platja.

Objectiu: mantenir neta la costa, les platges i els cursos 
fluvials; tots som responsables de que estiguin en el millor 
estat possible de conservació.

Idees clau: compromís de no embrutar i mantenir nets de 
brutícia les costes, els mars i els rius.

Recursos: botes d’aigua, bosses reciclables d’escombraries 
gran, xarxes de pesca amb pal, etcètera.

Desenvolupament: es decideix adoptar un espai marí a 
què es pugui accedir com a grup, com una platja o zona de 
costa i, si no pot ser, un curs fluvial. Aquest espai serà la 
seva responsabilitat i es comprometran amb la seva atenció, 
individualment i en grup. S’organitzarà una excursió per 
conèixer-la millor i mantenir-la cuidada. Un grup analitzarà 
espècies animals, un altre farà el mateix amb les plantes, un 
altre amb la utilització humana de l’espai… La idea és que 
aquesta visita es repeteixi diverses vegades a l’any per poder 
observar els canvis, poder fer accions de neteja, de repoblació, 
de promoció i arribar a identificar-s’hi i sentir-se responsables 
de la seva bona salut.  

A casa: parlar de les platges i mars que han visitat en família, 
nacionals i internacionals, per comparar la seva neteja, 
l’atenció de la sorra, del fons marí… També parlar de com 
podria millorar-se la qualitat de les nostres platges o com es 
podria contribuir de forma més directa a millorar la neteja dels 
mars i oceans.

Més: fer un inventari dels envasos i la resta d’objectes abocats 
al mar o al riu, a través d’una app que ajuda a comptabilitzar 
els residus.

Pensar en blau.

Objectiu:  hi ha moltes espècies marines en perill d’extinció, 
tant entre les plantes com entre els peixos. Cal salvar-los 
immediatament.

Idees clau: preservar totes les espècies marines; prohibir la 
pesca o el comerç d’exemplars en perill d’extinció.

Recursos: mòbils, tauletes tàctils, ordinador i connexió a 
Internet.

Desenvolupament: iniciar una campanya a través de les 
xarxes socials, Instagram, Facebook o Twitter, publicant fotos 
d’espècies marines en perill a causa del consum o el seu 
comerç per decorar en aquaris. La idea és parlar-ne i incloure 
una curiositat o dada desconeguda per fer-les més interessants 
i despertar més empatia. Crear un hashtag per a la campanya. 

A casa:  acompanyen els pares al mercat de peix i visitar les 
parades per comprovar les espècies de peix o marisc que s’hi 
venen. Poden preguntar als peixaters quines són les espècies 
en perill o les prohibicions de venda per grandàries o èpoques.
 
Més: a més de les fotos de les espècies marines, també 
publicar vídeos o articles relacionats amb la temàtica, i lleis 
que trobin que denuncien la pesca o comerç inapropiats.

SPC

44 45

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.lavanguardia.com/vida/20170824/43774450117/apps-que-convierten-los-moviles-en-aliados-para-proteger-y-limpiar-costas.html
https://www.fundacionaquae.org/blog/infografias/principales-especies-marinas-en-peligro-de-extincion-en-espana/
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/planes-de-gestion-y-recuperacion-de-especies/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/planes-de-gestion-y-recuperacion-de-especies/default.aspx


56
PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
EN VALORS
SECUNDÀRIA
CURS 2019-2020Cap nen sense el caliu d’una llar

 

Més del 30% de la superfície terrestre està coberta per boscos i selves. Són 
hàbitats importantíssims perquè allotgen milers d’espècies d’animals i éssers 
vius. A més, són els grans pulmons del planeta, gràcies a l’oxigen que generen. 
Per si això no fos suficient, ens proporcionen aliments a les persones i als 
animals, materials per a la construcció i per elaborar milers de productes, des 
de roba fins a medecines.

Actualment ha desaparegut ja l’equivalent a l’extensió d’una quarta part del 
territori d’Espanya de boscos del planeta. Aquests espais sense boscos es 
transformen en zones àrides i deserts. Per sort, un 15% de la terra es troba 
actualment sota protecció, i els governs, les ONG i moltes persones continuen 
treballant perquè es protegeixin els ecosistemes de la Terra. Cal posar límits 
a la tala d’arbres, buscar noves matèries primeres alternatives, respectar i 
protegir els ecosistemes... Uneix-te tu també a aquest compromís amb la part 
verda del nostre planeta. 

Objectiu 15.  
Ecosistemes sans: 
boscos, desertificació i 
diversitat biològica.
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Participem en un hort urbà.

Objectiu:  participar en el manteniment d’un hort, ja sigui urbà 
o rural. Tots valen.

Idees clau: aprendre a cuidar les plantes, tenir compromís 
amb les tasques que impliquen. 

Recursos: guants, petita pala, rastell i regadora. 

Desenvolupament: amb ajuda dels professors i les famílies, 
buscar algun hort col·lectiu d’alguna entitat veïna en què 
participar com a voluntaris o, si no n’hi ha cap, plantejar i 
crear un espai propi al centre on també puguin col·laborar 
les persones del barri. L’objectiu, entendre d’on sorgeixen les 
plantes, quines atencions necessiten i reconèixer espècies 
fruiteres, hortalisses i llegums en el seu hàbitat natural. 

A casa: si viuen a la ciutat, crear un hort en el balcó o s’accedeix 
a algun hort urbà del barri que ja funcioni. 

Més: en les èpoques en què hi hagi recol·lecció, es porten 
a casa els aliments que els ofereixin els adults a l’hort i els 
mengen amb la família. Segur que els troben magnífics.
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Ens agrada la dieta mediterrània.

Objectiu:  introduir més fruita, verdura i llegums en la nostra 
dieta, rescatar la dieta mediterrània i reduir la ingesta de carn 
pel seu impacte mediambiental.

Idees clau: canvis d’hàbits, dieta saludable i reduir la 
contaminació. 

Recursos: cartolines, si pot ser reciclables o reciclades, colors 
i llapis.

Desenvolupament: elaborar un calendari setmanal amb els 
àpats que faran: esmorzar, menjar, berenar i sopar. L’objectiu 
és introduir, seguint les pautes de la dieta mediterrània, 
reconeguda a nivell mundial com una de les més saludables, 
més fruita, verdura, llegums, fruita seca, etcètera, en la dieta 
diària. D’aquesta manera, en reduir el consum de carn, es 
reduirà contaminació del planeta, ja que la cria d’animals, com 
les vaques, pot arribar a contaminar més que els automòbils.

A casa: portar la cartolina a casa i amb els pares buscar 
receptes per introduir aquest augment de verdures, fruita, 
llegums i fruita seca en els plats diaris. 

Més: segons els biòlegs, la producció intensiva de carn 
contamina aigües, genera residus químics, gasos perillosos 
procedents de les escombraries (òxid nitrós) i del sistema 
digestiu (metà). Es busquen els tants per cent que suposen de 
gasos d’efecte d’hivernacle en diferents països del món.

PC

47 Empreses de productes reciclats que 
funcionen.

Objectiu:  donar-li una nova vida a objectes que es poden 
reciclar, entendre el concepte d’economia circular com un 
procés de sostenibilitat i reutilització dels recursos..

Idees clau: reutilitzar, reciclar i economia circular.

Recursos: ampolles de plàstic, llaunes, hules, cortines de 
bany de plàstic, canyetes de plàstic, gots de plàstic, aparells 
que ja no funcionen, mobles vells i roba usada.

Desenvolupament: a la classe d’educació artística o 
d’economia, organitzar els alumnes per grups. L’objectiu és 
crear algun producte, servei o empresa que utilitzi objectes que 
ja han estat usats per donar-los una segona vida, convertint-
los en nous ítems. D’aquesta manera s’aconsegueixen dues 
coses al mateix temps: s’evita generar residus i es crea un nou 
objecte al qual se li torna a donar una nova vida.

A casa: proposar, quan hagin de fer un regal per a algun 
amic o familiar, comprar objectes en botigues de productes 
reciclatges o antics recuperats. Si en la seva ciutat o poble no 
n’hi ha cap es pot comprar online.

Més: per inspirar-se, entrar a la web d’empreses com Ecoalf, 
que ven vestits de bany fabricats amb xarxes de pesca o flip-
flops fabricats amb pneumàtics reciclats; o les empreses Vaho 
o Demano, que fan bosses de mà reciclant lones publicitàries, 
pneumàtics, paraigües o veles de kitesurf, entre moltes altres 
coses.
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Perquè les coses funcionin en el nostre planeta és indispensable que les 
persones siguin justes i que els països puguin viure en situacions d’estabilitat 
i pau. Si es produeixen injustícies els individus s’enfaden, es barallen, s’inicien 
les guerres i ja res funciona. Doncs, a una altra escala, en el nostre món passa 
exactament el mateix.

Si no som justos i respectuosos entre nosaltres (ens insultem, riem els uns dels 
altres, escrivim comentaris desagradables en les xarxes, etcètera), l’harmonia 
de la classe es trenca i començarem a barallar-nos. Llavors es crearan bàndols, 
uns criticaran als altres, hi haurà retrets, persones que pateixen assetjament 
escolar, etcètera. Tot això és innecessari. Pensa-ho tranquil·lament. És molt 
millor viure la teva vida de manera respectuosa i sent amable amb la resta, 
denunciant les injustícies i les situacions d’assetjament escolar, perquè al final 
ningú pateixi i tots junts puguem ser un gran grup d’amics que gaudim de la 
nostra companyia. 

Objectiu 16.  
Pau i justícia.
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STOP assetjament escolar.

Objectiu:  acabar amb qualsevol tipus de violència en les aules 
o situació d’assetjament escolar, física o a través de les xarxes 
socials.

Idees clau: eradicar per complet l’assetjament escolar de les 
aules.

Recursos: xapes per identificar els mediadors i sales de 
mediació.

Desenvolupament: es tria un grup d’alumnes que formaran 
una “Comissió Contra l’Assetjament Escolar” a l’aula i que 
coneixerà perfectament els protocols contra l’assetjament de 
la seva Comunitat Autònoma. Si algú pateix algun tracte injust, 
és insultat o tractat de males maneres a nivell físic o a les 
xarxes socials, ho ha de denunciar a la comissió. Aquests, com 
a mediadors, han de parlar amb les dues parts, reflexionar 
sobre el que ha passat, intentar conciliar o aconseguir que es 
demani perdó i aconseguir el compromís que no torni a succeir.

A casa: busquen llibres sobre assetjament escolar, com ara 
Y luego ganas tú, #Famous o El diario de Julia Jones, entre 
molts d’altres.

Més: després de la reunió amb la comissió, les persones 
implicades en el conflicte realitzaran alguna activitat conjunta 
per generar vincles més estables d’amistat. La Comissió 
decideix què han de fer.

PC
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Homes i dones, un gran equip.

Objectiu:  normalitzar les relacions entre nois i noies; tots som 
iguals.

Idees clau: igualtat de gènere, justícia en les relacions, amor 
i control.

Recursos: equip de so, taules de ping-pong, jocs de taula, 
etcètera. 

Desenvolupament: per parelles mixtes, si pot ser de persones 
que no tinguin molta relació habitualment, han de fer algun 
taller o participar en alguna acció lúdica en què s’hagin de 
posar d’acord per funcionar junts com un equip: algun ball per 
parelles, una partida de dobles de ping-pong, una competició 
esportiva, una partida de Monopoly, de Trivial, del joc de les 
pel·lícules o de Pictionary, que requereixi una certa complicitat 
i esperit d’equip. 

A casa: la lluita per la igualtat de gènere s’inicia a la llar. Pintar 
un quadre per al vestíbul de casa amb un lema que reflecteixi 
el que ens representa, les nostres “regles” en família. Utilitza 
aquestes com a inspiració. 

Més: després de l’experiència, escriure una petita redacció 
sobre les qualitats de la seva nova parella i el que han après o 
els ha agradat de passar temps amb ella, des del punt de vista 
constructiu.
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Apunta la teva classe a la VII Jornada Nacional de Joves!
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 Nacional de Jóvenes. 

Si estàs realitzant aquest projecte i treballant el valor del 
compromís amb els Objecius de Desenvolupament Sostenible, 
t’encantarà portar la veu dels teus alumnes a aquesta
experiència d’intercanvi tan interessant. Es tracta de fer una
enquesta online amb tota la teva classe sobre el valor del curs 
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 participa un col·legi, que pot
portar un alumne i un professor.

La jornada és una experiència molt enriquidora, en la qual
la trobada de 17 centres educatius de diferents entorns
geogràfics i formes de treballar resulta excepcional. Us permet 
compartir un dia amb altres docents i alumnes que tenen
molt en comú i moltes ganes de compartir. I, sobretot, té un
enorme interès en l’educació en valors, com a Aldees Infantils
SOS. Si vols més informació o directament sol·licitar plaça
per a la VII Jornada Nacional de Joves pots enviar un correou 
electrònic a la coordinació del programa aquí, o trucar al
telèfon d’assessorament permanent:

670 696 588
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Aldees Infantils SOS és una organització 
internacional, privada, d’ajuda a la infància, sense 
ànim de lucre, interconfessional i independent de 
tota orientació política, fundada a Imst (Àustria) i amb 
presència en 136 països i territoris. 

Premi Princesa d’Astúries de la Concòrdia 2016.

La nostra tasca se centra en el desenvolupament del nen fins que arriba a ser una 
persona autosuficient i integrada en la societat. Treballem per enfortir les famílies 
vulnerables, de manera que puguin atendre adequadament els seus fills; protegim 
els nens que no poden viure amb els seus pares, a qui brindem un entorn familiar 
protector en el qual puguin créixer sentint-se estimats i respectats, i acompanyem 
els joves en el seu procés d’autonomia i independència.

Al món existeixen 559 Aldees Infantils SOS, coordinades per SOS Children’s 
Villages International (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’atén un total de 570.100 nens, joves i famílies.

Compta amb més amb 628 Col·legis, Centres d’Educació Infantil, Centres 
Socials i Centres de Formació Professional, que atenen 265.700 nens i joves.

Ofereix 776.200 tractaments mèdics en els 59 hospitals SOS i compta amb 
635.724 beneficiaris en els 38 programes d’Atenció a Emergències SOS en 
el món.

Qui som?

“Crec en la capacitat de l’ésser humà per a superar tot,  
fins i tot un abandonament a la infància.”

Pedro Puig, president d’Aldees Infantils SOS d’Espanya
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https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2016-aldeas-infantiles-sos.html?especifica=0


64
PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
EN VALORS
SECUNDÀRIA
CURS 2019-2020Cap nen sense el caliu d’una llar

 

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 tasca a nivell nacional, i el 1983 és 
declarada d’utilitat pública pel Consell de Ministres. 

Aldees Infantils SOS treballa en la majoria de les comunitats 
autònomes: Andalusia, Aragó, Astúries, Castella-la Manxa, 
Canàries, Catalunya, Galícia, Illes Balears, Madrid i València i 
properament estarem a La Rioja (Logroño) a través de:

Programes de Protecció
En conveni amb les comunitats autònomes, garantim un 
entorn familiar quan el nucli biològic no ho permeti en: 
Una família SOS: quan el nen no pot viure amb la seva família li 
oferim un entorn protector en una família SOS amb una persona 
de referència estable (mare SOS) que li ofereix les cures, l’afecte 
i la formació necessàries per al seu desenvolupament integral.

Cada família SOS viu en una llar de l’Aldea Infantil SOS. 
Cada Aldea està formada per un conjunt de llars on resideixen 
grups de germans, garantint-se la no-separació dels mateixo.

Acolliment familiar: si el nen forma part d’un programa 
d’acolliment en família aliena, extensa o professionalitzada, 
oferim als seus acollidors el suport i l’assessorament, valorant 
sempre l’interès del menor, dels pares biològics i de les 
famílies que acullen.

Programa de Primera Acollida i Valoració: és un recurs 
especialitzat que ofereix atenció temporal i amb caràcter 
d’urgència a nens i adolescents en greu situació de 
vulnerabilitat mentre es determina la mesura o el recurs de 
protecció més adequat en cada cas.

Programes de Joves

El nostre treball no acaba amb la majoria d’edat dels joves. 
Continuem acompanyant-los, si ells així ho volen, en el seu 
procés de desenvolupament. Es dóna resposta a les seves 
necessitats individuals, se’ls presta el suport necessari i se’ls 
forma fins a aconseguir la seva integració social i laboral.  

Programes de Prevenció 
Són programes d’enfortiment familiar que donen suport a les 
famílies vulnerables per millorar les seves condicions de vida 
i ajudar-les a cuidar millor dels seus fills. L’objectiu és que 
pares i fills no hagin de separar-se.

Alguns d’aquests programes són els Centres de Dia, els 
Centres d’Educació Infantil o les Aules de Famílies.

Acadèmia SOS 

És l’encarregada de la formació, la gestió del coneixement, la 
investigació i el sistema de gestió de qualitat de l’organització. 
Gràcies a ella, es garanteix la formació inicial i contínua de 
tots els professionals i porta a terme una tasca d’anàlisi de 
la realitat social per oferir respostes eficaces a les situacions 
actuals. 

Externament estableix aliances i acords de col·laboració 
públics o privats que li permetin assolir els seus objectius.

Amèrica Llatina i Àfrica
Aldees Infantils SOS finança 16 programes de protecció 
i enfortiment familiar a l’Amèrica llatina: Mar del Plata 
(Argentina); Tiquipaya (Bolívia); Ricaurte i Portoviejo 
(Equador); Sant Jerònim i Jocotán (Guatemala); Choluteca 
i Tegucigalpa (Hondures); Managua, Juigalpa i Lleó 
(Nicaragua); Lima i Pachacamac (Perú); i San Miguel, 
Sant Vicent i Sonsonate (El Salvador), i 2 a Àfrica: Louga i 
Ziguinchor (Senegal).

També col·laborem en el manteniment de diferents projectes 
a Llatinoamèrica com a Programes d’Enfortiment Familiar, 
Centres Socials SOS, Escoles de Primària, Centres de 
Dia i Centres d’Educació Infantil, així com dos programes 
d’assistència quirúrgica a nens a Guinea Equatorial, amb 964 
intervencions l’any passat.

El total d’infants i joves atesos per Aldees Infantils SOS 
d’Espanya en 2018 va ser de 33.734 (9.973 a Espanya i 
23.761 a Amèrica Llatina i Àfrica). 

Si vols més informació sobre la tasca d’Aldees 
Infantils SOS visita la nostra pàgina:

www.aldeasinfantiles.es
Telèfon d’assessorament permanent del programa 
educatiu: 

670 696 588
I per a més informació sobre Aldees Infantils SOS:   

902 332 222
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