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El valor de la igualtat
Atura’t a pensar 2018-2019

Després de 14 anys d’inaugurar el curs amb aquest projecte, resulta temptador començar aquesta salutació amb la crossa “Un altre any 
més…”. Però no, no puc fer-ho. Perquè mai és un any més. Sempre és un any nou i especial, en el qual descobrirem moltes coses, en el 
qual il·lusionar-nos i començar de zero. Almenys, per a nosaltres és així. Cada curs, encara que portem ja més de dos dècades, és una nova 
oportunitat de treballar amb vosaltres i amb el vostre alumnat per continuar construint l’educació en valors, incidint d’alguna forma a fer un 
món més just —alineats amb els objectius per al desenvolupament de l’ONU— i posant el nostre granet de sorra per prevenir la violència 
en totes les seves formes des de la infància.

Seguint l’estela dels dos cursos anteriors, en els quals abordem el 
tema de l’assetjament escolar i la prevenció de la violència a través 
de l’enfortiment dels vincles de respecte, convivència i confiança 
entre els nois, en el present curs fem un pas més per treballar 
el tema de la igualtat. Perquè hem vist que tant el respecte com 
la confiança requereixen d’aquest valor per poder créixer. Sense 
sentir-nos iguals als altres, sense establir relacions des de la 
igualtat i sense crear un món on tots visquem en igualtat, res 
serveix. Qualsevol assetjament existeix perquè un individu se sent 
superior a un altre i creu que és possible sotmetre’l, i perquè algú, 
a l’altre costat, se sent inferior i accepta o suporta ser sotmès. 

Enguany treballarem el valor de la igualtat no per homogeneïtzar 
sinó contraposant sempre un altre gran valor com és la unicitat, el 
fet de ser únic i irrepetible, conformant una societat de persones 
diverses però iguals al mateix temps. Tampoc volem obviar des 
d’aquest programa les diferències que sovint s’estableixen de 
forma implícita en la nostra societat per qüestions de gènere ni 
deixar de parlar d’un tema molt important per als que treballem 
amb la infància més desfavorida: la igualtat d’oportunitats per a 
tots. 

Finalment, vull donar-vos les gràcies per les vostres contínues 
aportacions, que ens ajuden a fer que el nostre programa s’adapti 
a les vostres necessitats any rere any. Gràcies a elles veureu que 
aquest curs hem incorporat les noves metodologies d’aprenentatge 
que ja portem anys introduint en els nostres propis programes de 
protecció i prevenció per a la infància vulnerable. El treball des de 
les intel·ligències múltiples ens ofereix la possibilitat de rescatar el 
millor de cada persona i fer-la sentir valuosa per a si mateixa i per 
a la societat, i les dinàmiques en espais d’intercanvi entre edats 
ens han mostrat grans virtuts, com el fet de respectar els diferents 
ritmes d’aprenentatge o de reforçar el sentiment de pertinença o la 
imitació dels millors models entre iguals. Us animem a potenciar-
ho també en els vostres col·legis i a comprovar els seus molts 
avantatges. 

Rebeu una afectuosa salutació. Espero poder conèixer-vos a molts 
de vosaltres a la VI Jornada Nacional de Joves a la nostra seu 
de Madrid, on vosaltres mateixos i els vostres alumnes tindreu 
l’oportunitat de donar veu pública a les seves reflexions i treballar 
en equip per construir una societat més igualitària.

50 Tutories amb sentit per a tots els cicles educatius 

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
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Como 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. És a dir, activitats 
del bloc 1 “Sóc únic, sóc igual als altres” en 
el primer trimestre octubre-desembre; activitats 
del bloc 2 en el segon i del bloc 3 en el tercer. 

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, coneixement del medi, educació 
artística, musical, etc. 

Podeu concentrar la utilització del programa en 
una Setmana Cultural sobre la Igualtat.  

Podeu seguir un dels quatre nous itineraris 
proposats, sigui el de gènere, el d’intel·ligències 
múltiples o el de l’espai d’intercanvi entre 
cursos i cicles. 

Activitats
“Quin dilema”
El nostre programa compta amb complements 
online com a “Quin dilema”, que proposa dilemes 
morals seguint la metodologia del pedagog 
Manuel Segura. Des de 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. 

Activitat
“Periodista per un dia”
Ens agradaria que en els col·legis conegueu 
una mica més la tasca que fem des d’Aldees 
Infantils SOS amb nois i joves del nostre país 
que es troben en situació de desprotecció o de 
vulnerabilitat. Hem incorporat l’activitat que 
anomenarem “Periodistes per un dia” per, des 
d’una metodologia activa, demanar als vostres 
nois que esbrinin més sobre aquest treball i 
aquestes situacions. Com si fossin reporters, 
aprendran a buscar informació, fer entrevistes o 
enquestes.

Els objectius per al 2030 de 
l’ONU

A Aldees Infantils SOS acceptem el desafiament 
d’assegurar un futur just i atractiu per als nois més 
vulnerables. La consecució del desenvolupament 
sostenible el 2030 a partir dels objectius definits per 
l’Organització de les Nacions Unides requerirà d’un 
compromís renovat en matèria d’aliança entre ONG, 
governs i sector privat. Els objectius 1 (eradicar 
la pobresa); 4 (educació de qualitat); 8 (treball 
digne i creixement econòmic); 10 (reducció de les 
desigualtats) i 16 (pau, justícia i institucions sòlides) 
estan directament relacionats amb Aldees i són part 
troncal de la nostra pròpia estratègia d’atenció a la 
infància.

Aconseguir la cooperació de tota la societat i recolzar 
la participació de nois i joves és primordial en aquest 
procés. En aquest sentit, els programes d’educació 
en valors d’Aldees Infantils SOS se sumen a aquest 
repte, en especial en la consecució de l’objectiu 
4, garantitzar una educació inclusiva i equitativa 
de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge 
permanent per a tots.

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2018/07/alineacion-con-los-ods.pdf
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Itineraris sobre la igualtat
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. Des de petits construïm 
el rol de gènere, però incloent-hi sovint prejudicis que costarà 
esborrar més endavant, la qual cosa pot causar desequilibri, 
confusió i fins i tot dolor. És el moment de visualitzar els 
gèneres en igualtat, en el seu caràcter únic i complementari, 
en el que està determinat biològicament i en el que no i, per 
damunt de tot, valorar la persona per la seva humanitat, la 
seva personalitat, els seus sentiments i les seves accions, 
més pel que és, sent o desitja.  

Activitats: 
4, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 38, 39, 44 i 45.

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, artística, 
física, interpersonal o reflexiva. Tots els nois podran sentir-
se especials i valuosos, orgullosos de les seves habilitats i 
desitjosos de progressar.   

Activitats: 
1, 2, 4, 14, 21, 27 i 37.

Espai d’intercanvi
els col·legis que treballeu per projectes sovint ens demaneu 
activitats que puguin incloure diferents grups, siguin del 
mateix cicle o de diversos, perquè promouen un estil de 
treball que respecta els diferents ritmes i interessos de 
l’alumnat i millora el sentiment de pertinença al centre. Us 
proposem un itinerari basat en activitats d’aquest tipus, que 
resulten fàcilment adaptables o complementaris a distintes 
temàtiques que podeu estar abordant.  

Activitats: 
1, 24, 27 i 30.

Prevenció de l’assetjament escolar
en cada bloc temàtic trobareu propostes per treballar 
específicament el tema de l’assetjament entre iguals amb 
propostes per a tots els cicles educatius. Donem així 
continuïtat al compromís de lluitar contra la violència en les 
aules iniciada en els dos cursos anteriors, perquè pugueu 
complementar o reforçar els vostres protocols específics 
contra l’assetjament des de les tutories. Si es desitja incidir 
en la prevenció de l’assetjament homofòbic o per qüestió 
de gènere, recomanem combinar aquestes activitats amb 
l’Itinerari d’Igualtat de gènere.    

Activitats: 
3, 5, 7, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 25 i 29.

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2018/06/INFORME-ACOSO-ESCOLAR_OK.pdf
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Sóc únic, sóc com els altres
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Sóc únic, sóc com els altres
Et poses davant del mirall i què veus? En poques paraules: 
adolescent, estudiant, noi o noia, aquesta cara, aquests 
trets únics i dins… uns pensaments diferents dels de 
qualsevol altre ésser, una personalitat pròpia, especial. 
És el teu “jo”, aquest que viu amb tu des que vas néixer, 
que creix i canvia, que es forma i aprèn, que és diferent 
segons amb qui camina i a qui pretén agradar. Aquest 
que encara no coneixes gaire bé. Com va dir el filòsof i 
psicòleg William James, quan es troben dos persones, en 
realitat és una reunió de sis: les dues persones que cada 
un pensa que són, les que cada un pensa que l’altre és 
i, finalment, les que realment són. Quin embolic, veritat?

Per començar està el “jo” que nosaltres pensem que som 
verdaderament tant a nivell físic com de caràcter: ens 
podem veure o, millor dit, sentir més o menys guapos, 
més o menys simpàtics, segurs, intel·ligents, rebels 
o respectuosos… En l’adolescència, a vegades, és 
complicat ser objectiu, no hi ha una veritat sinó el que 
es porta en aquell moment, allò que els altres aproven, 
aquells amb qui et compares i amb els quals necessites 
encaixar. La teva forma de ser està prenent forma i, 
depenent del nostre estat d’ànim, pots veure-ho tot de 
color rosa i, altres dies, més aviat negre.

Després està el “jo” que perceben les persones que et 
rodegen: no és molt diferent la forma com et veuen els 
teus pares i la teva família a la imatge que tenen els teus 
amics i companys? I la que veuen els teus professors, que 
comparteixen moltes hores del teu dia a dia i una faceta 
molt diferent de la teva vida? I els teus entrenadors o els 
teus monitors de temps lliure? I per als teus veïns o per a 
aquelles persones que et trobes pel carrer i amb les quals et 
saludes (o no), et creues o comparteixes l’espai de la teva 
ciutat? Creus que et veuen com tu voldries que et veiessin 
o la seva experiència i el poc o molt contacte que tenen 
amb tu els fa veure altres coses de tu que no controles? És 
positiu o negatiu per a tu? Estàs conforme amb aquest “jo” 
que projectes? Perquè aquest també ets tu… i no n’hi ha 
un altre igual.

I finalment, està el teu “jo” real, aquest ésser que 
verdaderament ets en tots els sentits i que no es pot 
explicar amb paraules ni per la teva part ni per part de 
ningú, que evoluciona tant sí com no agitat per les coses 
que li passen en la seva trajectòria vital, i que mai seràs 
prou objectiu per definir. És el teu “jo” autèntic, el que 
pots aspirar a millorar, a superposar les teves versions 
2.0, 3.0 i 4.0, amb totes aquestes influències que et 
modelen i t’empenyen cap endavant o cap enrere. En 
resum, són tres “jo” que, superposats, un damunt de 
l’altre, et defineixen i donen com resultat un ésser únic i 
original: tu. Com podria n’hi podria haver dos iguals? 

Si tota aquest introducció sona una mica complexa 
i filosòfica, també es pot explicar la versió senzilla de 
la història: cada persona té tres “jos” diferents, amb la 
qual cosa es podria triplicar la població del planeta en 
un segon. Però si es mira des d’un altre punt de vista, tot 
podria quedar resumit en quelcom molt senzill: tots som 
únics, tots som iguals. 

Al mateix temps que diferents, totes les persones tenim 
tantes coses en comú tan importants com el nostre 
origen i pertinença a una mateixa espècie, el planeta que 
compartim, la nostra constitució física com a mamífers 
i éssers intel·ligents, que representa el 99% del nostre 
ADN, i que fa que totes les diferències físiques i mentals 
de cada individu, relativament, semblin anecdòtiques. 
Perquè sí, encara que ets únic (i això no admet cap 
dubte) i no tens per què comparar-te amb ningú, al mateix 
temps, ets un ésser humà intel·ligent vivint en la Terra 
que compartim amb altres éssers vius, un planeta que 
forma part del sistema solar que forma part d’un univers 
del qual desconeixem gairebé tot. És a dir, que som un 
punt diminut en una gran immensitat. Pren consciència 
d’això per relativitzar els teus problemes i donar-los a les 
coses la seva justa mesura. 

Primer Cicle

Cicle superior

Sostenibilitat

S

S

Dilemes

Periodista por un dia

Professorat

D

PPC

P

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
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1
Treball en equip amb els grans: el nostre 
barri/nostra ciutat

Objectiu: treballar en equip amb alumnes de diferents edats i 
cursos per aprendre a relacionar-se amb altres.

Idees clau: comunicar-se, organitzar el treball i respectar 
l’opinió de la resta de companys.

Recursos: tauletes tàctils, ordinadors, impressores i càmeres 
de fotos o mòbils.

Desenvolupament: en la classe de Ciències Socials/Ciències 
de la Naturalesa o Valors, i mesclant alumnes de primer i segon 
d’ESO, els professors organitzen grups perquè facin un treball 
sobre el barri en què viuen, el seu poble o ciutat. Entre tots 
decidiran què volen explicar, després es repartiran les tasques 
i es muntarà el treball final. Es respectaran totes les opinions 
i han de comprometre’s a treballar per igual. Aprofitarem per 
observar com es comporten els membres d’aquell equip i 
determinar quin rol assumeixen (lideratge, submissió, treball 
de fons, treball mecànic, creatiu, físic, organitzatiu…). 

A casa: es reparteixen les tasques de la llar, de manera 
equitativa i rotativa, perquè no sempre siguin els mateixos els 
que acaben fent els treballs més pesats i cansats.

Més: el treball de grup en l’escola també es pot ampliar 
incorporant alumnes de tercer i quart d’ESO. És molt important 
potenciar les relacions entre nois de diferents edats.

PC

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://almanatura.com/2015/06/como-analizar-realidad-local-para-intervenir-socialmente/
http://almanatura.com/2015/06/como-analizar-realidad-local-para-intervenir-socialmente/
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2
Un flascó de múltiples capes. Així sóc jo    

Objectiu: reflexionar sobre els múltiples “jos” que ens 
defineixen com a persones i intentar convertir-los en una peça 
artística abstracta.

Idees clau: reflexió, anàlisi, abstracció i creativitat.

Recursos: sal fina, un flascó de vidre amb tap o suro, guixos 
de colors, paper de vidre, recipients de plàstic i cartolina o 
paper. 

Desenvolupament: en la classe d’Educació Artística, els 
alumnes crearan un flascó de colors diferents, que en teoria 
els ha de representar de forma abstracta. Per començar, es 
posa sal en recipients de plàstic; llavors, es trien els colors de 
guixos que volem que ens representin i ratllem cada un d’ells 
sobre un dels contenidors de plàstic amb sal i es remou bé; 
després es fa un canonet amb paper o cartolina amb forma 
d’embut per posar la sal dins del flascó; anem posant la sal per 
capes de colors, bolcant el flascó a un costat o un altre perquè 
les capes quedin amb formes diferents. Cada un triarà colors 
i formes que, metafòricament, es corresponguin amb la seva 
personalitat, tal com ell mateix es veu. 

A casa: comprem un llenç i, entre tots, dibuixem els diferents 
“jos” que conformen la nostra família.

Més: una altra idea creativa per mostrar els diferents trets que 
ens defineixen pot ser muntar un mòbil amb diferents objectes 
que ens representin o crear un atrapasomnis. 

3
Microgestos, sentim igual. Trets que 
delaten ira, tristesa, alegria, sorpresa… 

Objectiu: estudiar la gesticulació facial i arribar a la conclusió 
que, indistintament del gènere de cada persona, edat, origen, 
etc., hi ha una forma de comunicar-se no verbal innata i 
universal que tots els éssers humans compartim.

Idees clau: observació, comunicació no verbal, inconscient i 
microgestos.

Recursos: càmera de vídeo, tauleta tàctil o mòbil per gravar; 
ordinador i programa per editar i cartolines.

Desenvolupament: entre tota la classe s’acorden una sèrie 
de sentiments que es volen expressar amb la comunicació no 
verbal: alegria, esglai, preocupació, ira, tristesa, etc. Tots han 
de posar davant de la càmera i fer-los utilitzant el seu rostre. 
Aquesta part és la conscient. Després, se’ls faran preguntes 
o se’ls mostraran imatges i reaccionaran davant d’elles. Han 
reconegut les emocions a través dels gestos? Han reconegut 
millor els nois, les noies o per igual? Han detectat els 
microgestos quan es van mostrar imatges? S’apunten totes 
les dades i es du a terme una estadística senzilla.

A casa: es miren pel·lícules de cine mut d’humor amb els 
nostres pares o vídeos de mims. També es pot jugar a 
“Gestos” per representar sense paraules pel·lícules, objectes, 
personatges…

Més: interpretem tota la llista de sentiments anteriors, però 
ara amb el cos, en un exercici d’expressió física i dansa, amb 
músiques descriptives que desperten determinades emocions. 
Aconseguixen expressar-se així?

PC PC

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
https://www.youtube.com/watch?v=Ehixs_r7vV0
https://www.youtube.com/watch?v=isSs1ihoLJg
https://www.clublenguajenoverbal.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2kd2PnM3UWY
https://culturacolectiva.com/cine/peliculas-de-cine-mudo-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=9t0bibqdGY0


PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
EN VALORS
SECUNDÀRIA
CURS 2018-2019

9

Cap nen sense el caliu d’una llar

 

4
Imagina que vas viure en una altra època. 
La teva essència no canvia

Objectiu: l’essència de cada persona és única i intransferible, 
també en el temps.

Idees clau: essència, pensament abstracte i personalitat 
intransferible.

Recursos: ordinador o tauleta tàctil.

Desenvolupament: en la classe de Castellà o de Valors, el 
professor proposa escriure una redacció sota el títol: “Qui hauria 
estat jo en els anys…”. Primer cal pensar en quina època ens 
hagués agradat viure o amb la qual tinguin major connexió. A 
partir d’aquí, es decideix quin tipus de persona hauríem estat 
(es pot canviar de gènere, classe social, professió, etc.) i ho 
descriuran com si fos una fotografia en un moment concret 
d’aquesta vida. Però han de fer-ho com si el seu interior, la 
seva essència, seguís allà, malgrat tots els canvis externs. 

A casa: amb la família, es visita el Museu d’Història de la 
ciutat. Si vius en un poble o en la teva ciutat no hi ha Museu 
d’Història, es miren pel·lícules històriques com La lista de 
Schindler, Gandhi o Dunkerque, entre d’altres.

Més: es proposa llegir en classe les redaccions vestits i 
caracteritzats de l’època. 

PC

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/las-edades-de-la-historia-resumen-facil-1430.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Museos_de_historia_de_Espa%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=5btATkiDrI4
https://www.youtube.com/watch?v=5btATkiDrI4
https://www.youtube.com/watch?v=dTqUIYm21pQ
https://www.youtube.com/watch?v=DsRcqwGOmUU
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Imagina-t’ho passant el mateix que tu 
Objectiu: empatitzar amb les persones i corroborar que tots 
som iguals.

Idees clau: racionalitzar per què tots els sers humans som 
iguals per arribar a empatitzar sense conflicte.

Recursos: pissarra digital.

Desenvolupament: en classe, en el temps de Tutoria, es parla 
de per què alguns alumnes se senten superiors o inferiors a la 
resta. Aquest comportament està justificat? Si som tots iguals, 
per què no sempre les persones es tracten d’igual a igual 
indistintament del seu gènere, professió, estatus social, origen, 
etc.? Els alumnes busquen imatges que facin empatitzar amb 
les persones: fotografies de gent despentinada, vestida de 
forma estrambòtica, captats en situacions divertides; imatges 
de pobresa, de terror, de catàstrofes, de situacions d’incertesa, 
etc. S’explica per què empatitzem o no amb ells i per què no 
està justificat que ningú se senti mai superior a ningú. Generar 
mecanismes per, en situacions de conflicte, recórrer a imatges 
d’igualtat: és igual que jo, dorm com jo, menja com jo, va al 
bany, està malalt a vegades, té por de vegades, sent ràbia o 
decepció… per perdre la por de l’altre com si fos superior o 
inabastable.

A casa: els pares expliquen a casa si en l’entorn laboral els 
caps promouen que existeixin actituds de superioritat. Com es 
podria resoldre?

Més: imaginem celebrities o persones a qui admirem en 
situacions que tothom fa, com anar al lavabo, estar malalt i 
cansat, que l’abandoni la seva parella, etc. 

5 6
El que t’agradaria ser de veritat (sense 
censura)

Objectiu: la societat i allò políticament correcte dificulten a 
vegades pensar més enllà de l’establert. Pensem que tot és 
possible.

Idees clau: trencar esquemes i pensar en les professions 
sense cap tipus de barreres o complexos. 

Recursos: ordinadors, tauletes tàctils i pissarra digital.

Desenvolupament: la societat ha avançat a passos de 
gegant des de finals del segle xix. Les diferències de gènere 
es redueixen, però tot i així continuen existint i ens condicionen 
fins i tot de forma inconscient. Els alumnes busquen informació 
i realitzaran un test d’orientació vocacional com els que hi 
ha a Internet en pàgines com aquesta, que els ajudaran a 
orientar la seva vocació professional i, sobretot, a eradicar 
els prejudicis. Tots podem fer de tot, indistintament del nostre 
gènere. Una noia pot ser bomber o un noi infermer. Ja n’hi ha 
prou d’encasellar-nos i coartar llibertats.

A casa: mirar la pel·lícula Billy Elliot, exemple de com amb 
esforç, decisió i entusiasme, totes les persones poden intentar 
arribar a ser allò que es proposen, superant els prejudicis i 
lluitant pels seus somnis.

Més: fer un llistat de professions “de noi”, professions “de 
noia” i professions “per a ambdós sexes”. Coincideixen tots 
en la classificació? Per què pensem que continua havent-hi 
professions més adequades segons el sexe de la persona?
   

INFINPC PC

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
https://lamenteesmaravillosa.com/neuronas-espejo-y-empatia/
https://lamenteesmaravillosa.com/los-aires-superioridad-rasgo-las-personas-inseguras/
https://www.youtube.com/watch?v=pJvJo1mxVAE
http://coaching-pro.es/coaching-antiguos/resumenes-de-libros/resumen-el-elemento-descubrir-tu-pasion-lo-cambia-todo
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/persona/interessos_professionals/index.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=ddGqsvQWwoQ&t=25s
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259931459725&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
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7
Posa’t en el seu lloc i diga’m què se sent ara

Objectiu: sortir de la bombolla en què a vegades vivim per 
col·locar-nos en la pell i la vida d’altres persones.

Idees clau: exercici d’abstracció, empatia i imaginació.

Recursos: fotos (extretes d’internet) que mostren persones en 
situacions molt diferents de la dels alumnes, no necessàriament 
dramàtiques, com pot ser un noi en un cotxet de nadó, un 
ancià en una cadira de rodes, una dona venent en el mercat, 
un comercial que truca a la teva porta o bé més difícils, com 
una persona demanant al metro, un refugiat o una persona 
en un conflicte bèl·lic. Podem utilitzar també exemples de 
fotoperiodisme com les imatges del World Press Photo of 
the Year. 

Desenvolupament: en la classe de Valors, el professor proposa 
fer un exercici d’abstracció i col·locar-se en la pell d’una altra 
persona (si en l’escola hi ha teatre amb tarima, la classe es 
pot desenvolupar allí perquè els alumnes s’introdueixin millor 
en el paper): algú amb disminució física o mental, éssers molt 
vulnerables com un bebé, persones desenvolupant treballs 
exposats a l’humor de la gent… La vida és molt millor si algú 
comprèn el que passes, si algú et sent un igual. Per això 
l’empatia té tanta importància.

A casa: podem visitar algun familiar malalt o ancià. Aprendre 
a escoltar. 

Més: entre tota la classe escriuen uns reglaments que tots es 
comprometen a complir per ser empàtics: saludar, preguntar 
sistemàticament les persones com es troben, escoltar amb 
atenció, ser sincer i compromès en els teus consells, etc. 

PC

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://espectroautista.info/EQ-es.html#B1
http://www.worldpressphoto.org
http://www.worldpressphoto.org
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Cinefòrum. Hormigaz, jo no vull ser igual 
als altres   

Objectiu: la igualtat és una teoria que en la pràctica no sempre 
és possible portar-la a terme, encara que ens hi esforcem. Cal 
assumir-ho, sense per això donar-se per vençut.

Idees clau: cinefòrum, vocació, lluita de classes, col·lectiu, 
individu i moviments socials.

Recursos: pissarra digital.

Desenvolupament: per entrar en matèria, el professor 
d’Història els posa la pel·lícula Hormigaz (Antz, en versió 
original), protagonitzada per Z, una formiga que lluita a títol 
individual per deixar de ser “una formiga treballadora” i ascendir 
en l’escala social. Ho aconsegueix? És més complicat fer-ho 
sola o li hauria estat més fàcil mobilitzar-se amb el grup? I el 
paper de la princesa de les formigues? Ser noia ho fa diferent 
en aquest formiguer? Què pensen els alumnes? És més fàcil 
aconseguir coses per un mateix o el col·lectiu té més força? 
Sospesar els pros i els contres de cada opció.   

A casa: els pregunten als pares com van triar la seva ocupació 
o professió. A l’hora de pensar en el seu futur, pensen en el 
que ells volen o se senten pressionats pel que espera d’ells la 
seva família?

Més: en la classe d’Història s’estudien diferents moviments 
socials i polítics com el capitalisme, el comunisme, l’anarquisme, 
etcètera, i el que suposen aquestes revolucions en relació amb 
els drets individuals i socials.

8
PC

9
Gènere. Com et sents i què t’atrau? Coses 
diferents  

Objectiu: el normal és el que nosaltres sentim i el que ens 
atregui. Hi ha tantes realitats com a persones. 

Idees clau: assumir la nostra sexualitat i acceptar la de les 
persones que ens rodegen. El respecte a la diversitat ha de 
guiar el nostre comportament.

Recursos: cartolines per pintar, carbonet, aquarel·les, ceres, 
etc.

Desenvolupament: en la classe de Plàstica, els alumnes 
han de fer un autoretrat abstracte. Han de dibuixar-se, però 
no tal com ells són físicament, sinó que han de reproduir la 
imatge que tenen d’ells mateixos en el seu cap i en el seu 
cor, i principalment com senten el seu gènere. Després han 
de fer un segon dibuix d’algú imaginari o real que els atregui. 
L’exercici ha de ser al més sincer possible perquè es pugui 
parlar sense prejudicis d’heterosexualitat, homosexualitat, 
transgènere, etc. No cal que ho comparteixin o ho facin públic 
si no ho desitgen, sinó més com una reflexió personal que es 
poden portar a casa. 

A casa: es pot veure la pel·lícula Lady Bird o Call me by 
your name, en la qual diferents joves experimenten amb la 
sexualitat buscant el seu veritable “jo”.

Més: visitar aquesta web, en la qual, entre molta altra 
informació, es parla de l’assetjament que pateixen milers de 
persones pel simple fet de la seva condició sexual. A classe, 
tolerància zero a l’assetjament.  

PC

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.solucionesong.org/consulta/realizar-un-cine-forum-implica-pagar-a-la-sgae/7188/view
https://www.youtube.com/watch?v=NsonJ111fyc
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864015000127
https://www.youtube.com/watch?v=qGsSWWbYtuw
https://www.youtube.com/watch?v=ZIYhmLyGdIU
https://www.youtube.com/watch?v=CDR8oapp2Wo
https://www.youtube.com/watch?v=CDR8oapp2Wo
http://www.felgtb.org/
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La química de la violència. Testosterona, 
endorfines, dopamina i adrenalina

Objectiu: analitzar objectivament què provoca i quins efectes 
té la violència, per eradicar-la.

Idees clau: analitzar de la manera més objectiva possible en 
què consisteix la violència.

Recursos: pissarra digital, ordinadors i tauleta tàctil.

Desenvolupament: en la classe del Medi Natural es busca 
informació sobre què és la testosterona, les endorfines, 
la dopamina i l’adrenalina, totes elles substàncies que es 
troben en el cos del ésser humà i que estan estretament 
relacionades amb els comportaments violents. A part de llegir 
informació i aprofundir en el coneixement d’aquests hormones i 
neurotransmissors, què més es pot fer per controlar els brots 
de violència? Quines normes podem fixar-nos individualment 
i com a grup per evitar l’espiral de violència per posar-li fre?    

A casa: a les tardes i els caps de setmana fem esport en família 
per descarregar qualsevol energia negativa que tinguem en el 
nostre cos.

Més: s’organitza una sessió de meditació per setmana a la 
classe, dirigida pel professor. La clau per controlar la violència 
és saber controlar el nostre cervell i els nostres pensaments.  

S

10

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
https://mejorconsalud.com/testosterona/
https://mejorconsalud.com/endorfinas-responsables-placer/
https://mejorconsalud.com/dopamina/
https://mejorconsalud.com/adrenalina/
https://mejorconsalud.com/neurotransmisores/
http://psicopedia.org/wp-content/uploads/2013/07/Manual-de-Autocontrol-Adolescentes.pdf
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Prejudicis… el que pensem a primera vista, 
el que és de veritat

Objectiu: analitzar els estereotips, les frases fetes, els 
prejudicis… que es donen per bons sense qüestionar-los, 
sense utilitzar la ment crítica, el sentit comú o el principi 
d’igualtat.

Idees clau: pensament crític, reflexió i prejudicis.

Recursos: pissarra digital, llibres o jocs de taula de misteri o 
amb enigma.

Desenvolupament: el tutor els posa a classe aquest vídeo 
i quan acaben de veure’l han de buscar una resposta; una 
vegada descobreixen la solució, es veurà si estem o no 
influenciats pels prejudicis. Es mostren més vídeos d’aquest 
tipus. Quan acaben de veure’l s’analitza si aquest tipus de 
situacions són extrapolables a altres escenaris.

A casa: participem en una scape room en família que impliqui 
desxifrar enigmes. A veure qui es mostra més alerta i espontani!

Més: a més dels vídeos, també hi ha llibres que ens presenten 
enigmes i misteris per resoldre, que inclouen prejudicis o la 
necessitat d’esquivar-los. Com aquest o aquest altre.

S

12
Dret a ser jo mateix 

Objectiu: els Drets del Nen, els drets del ésser humà, són els 
teus drets.

Idees clau: discriminació, diferència, drets, tolerància i llibertat.

Recursos: samarretes o gorres amb el “Dret núm. 1”.

Desenvolupament: el 20 de novembre de 1959 s’aprova la 
Declaració dels Drets del Nen en Nacions Unides, que recull 
10 principis fonamentals. El primer fa referència a la igualtat: 
“Els Drets del Nen seran reconeguts a tots els nens sense cap 
excepció ni distinció o discriminació per motius de raça, color, 
sexe, idioma, religió, opinions polítiques o d’una altra índole, 
origen nacional o social, posició econòmica, naixement o una 
altra condició, ja sigui del mateix nen o de la seva família”. 
Comprem samarretes i gorres senzilles i en una copisteria 
encarreguem que els imprimeixin “Dret núm. 1”, per tenir-ho 
sempre present.

A casa: amb la família, es llegeixen la resta dels Drets i 
s’analitza què significa si algun no acaba de quedar clar.

Més: per a la festa de Nadal o de fi de curs es preparen més 
samarretes i gorres amb el lema de “Dret núm. 1” imprès, per 
vendre-les en algun lloc que s’organitzi.

11
S

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
https://www.youtube.com/watch?v=AYRg2DPj-FM
https://www.escaperoomlover.com/es/categorias/escape-room
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Ddigital-text&field-keywords=30+enigmas+y+juegos+de+l%C3%B3gica
https://www.amazon.es/dp/8420484539/ref=asc_df_842048453953490343/?tag=googshopes-21&creative=24538&creativeASIN=8420484539&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
https://www.humanium.org/es/declaracion-de-los-derechos-del-nino-texto-completo/
https://www.youtube.com/watch?v=RJXd1QaXEhg


PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
EN VALORS
SECUNDÀRIA
CURS 2018-2019

15

Cap nen sense el caliu d’una llar

 

Sostenibilitat: la teva versió 3.0 en verd 
Objectiu: canviar d’hàbits és possible, a vegades introduint 
alguns petits detalls i “ajustos” en la nostra forma de funcionar 
que en cap cas impliquen que la nostra essència es vegi 
afectada.

Idees clau: sostenibilitat econòmica, ecologia, hàbits, reciclatge 
i consum responsable.

Recursos: un lema molt útil: menys és més.

Desenvolupament: es funciona per rutines, però a vegades 
sense ni tan sols qüestionar-nos si ho estem fent al millor que 
es pot. A classe, amb el tutor, el grup es compromet a ser 
més ecològic i menys consumista: cal eliminar allò superflu 
i millorar l’empremta ecològica (anar amb bicicleta, apagar 
les llums, estalviar en els petits capritxos per a quelcom millor 
o més necessari, reciclar roba i envasos, etc.). Cada canvi 
es mesurarà atorgant-li punts de millora. La classe es fixarà 
un objectiu: per exemple, 100 punts de millora col·lectiva al 
trimestre o 1.000 per a tot el curs, als quals podran sumar-se 
les millores realitzades en cada llar.

A casa: es fa un llistat de totes les coses que podem millorar 
com a família per ser més sostenibles i ecològics. Ens 
comprometem a dur-ho a terme, firmant un contracte.

Més: s’organitza una festa sostenible a l’escola per 
conscienciar professors, famílies i alumnes.

13
S

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.lineaverdemunicipal.com/Guias-buenas-practicas-ambientales/es/c-habitos-vida-sostenible.pdf
https://es.wikihow.com/ayudar-a-tu-familia-a-volverse-ecol%C3%B3gica
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-434/es/contenidos/libro/fiestas_sostenibles/es_10301/adjuntos/fiestas_sostenibles.pdf
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Sostenibilitat: l’horòscop celta dels arbres
Objectiu: l’horòscop permet crear vincles d’unió i de pertinença 
a un grup, i si els joves es veuen reflectits en un arbre, encara 
millor.

Idees clau: crear vincles amb altres éssers vius, abstracció i 
reflectir-se en la naturalesa.

Recursos: l’horòscop celta. 

Desenvolupament: a vegades se’ns oblida i pensem que 
som els únics habitants del planeta Terra, però no és així… 
El compartim amb animals, plantes i altres éssers vius. Per 
empatitzar més amb la naturalesa, com feien els celtes, per 
exemple, es pot utilitzar el seu horòscop, que presenta un 
univers de 21 arbres en el calendari que són el bedoll, l’avet, 
l’àlber, l’auró, l’avellaner, el castany, el cedre, el cirerer, el 
xiprer, el carpí, el faig, la figuera, l’arbre de cendres, l’arbre de 
llimes, la pomera, la noguera, l’olivera, l’om, el pi, el roure i el 
salze.

A casa: en família, busquem quin és l’arbre que representa 
els nostres pares en l’horòscop celta i valorem si les 
característiques de l’arbre en qüestió els representen. 

Més: també es pot buscar informació sobre l’horòscop xinès, 
que en compte d’arbres, està format per animals.   
 

S

14
Tutoria Grans dilemes d’igualtat
QUIN DILEMA

Objectiu: promoure el debat i la reflexió col·lectiva a través 
de dilemes ètics senzills basats en situacions quotidianes. 
Distingir entre diferents nivells de maduresa, des del temor 
fins a l’egoisme, l’expectativa d’atenció per part dels altres i la 
justícia.

Idees clau: dilemes ètics.

Recursos: dilema “Al cine, con gafas” i també el dilema 
“Mechas azules en el pelo”, a més del dilema “Sin pelo”.  

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

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

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

15
D

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
https://www.nuevamujer.com/bienestar/2012/11/26/horoscopo-celta-el-arbol-que-te-guia-segun-tu-fecha-de-nacimiento-2.html
https://www.nuevamujer.com/bienestar/2012/11/26/horoscopo-celta-el-arbol-que-te-guia-segun-tu-fecha-de-nacimiento-2.html
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gdpalcinecongafas_editora_9_45_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gdpmechasazulespdf_editora_9_48_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//menudo_dilema14-15_grandes_8_sin_pelo_editora_9_82_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
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Conèixer la persona
TUTORIA AVALUACIÓ PROFESSORAT

Objectiu: aprofundir en la forma de ser de cada alumne, més 
enllà del seu currículum acadèmic o del seu comportament en 
classe. Encara que també d’altres ens poden donar pistes de 
com és aquest adolescent i de les seves motivacions.

Idees clau: detecció precoç dels perfils de víctima, assetjadors, 
líders, xerraires, silenciosos, estables, irascibles, rebels, 
sensibles, rígids, indecisos, passius, prudents, manipuladors, 
influenciables, distrets, afectuosos... talents, somnis, idees de 
futur, deixar que es puguin obrir de forma personal, compartir 
dubtes o pors.

Recursos: taula per fer seguiment personalitzat del caràcter 
i forma de ser de cada alumne. Test de personalitat aquí o 
també aquí. 

Desenvolupament: el tutor aprofita les sessions de tutoria 
personalitzades per aprofundir en la forma de ser i comportar-
se de l’alumne en l’escola i el seu rol dins del grup, però també 
intenta conèixer com és aquest noi fora del col·legi. Es pot 
utilitzar una fitxa o taula estandarditzada, que poden crear entre 
els professors de l’ESO i de Batxillerat, per fer les mateixes 
preguntes, i en funció del que es respongui, poder anar fent 
un retrat al més complet i en profunditat de l’alumne possible. 
També poden passar tests per a cadascun, els resultats del 
qual poden gravar en un disc compartit o enviar-lo al professor.

A casa: al final de cada trimestre, el tutor podria emplaçar els 
pares a comentar aquesta taula.

Més: la idea seria fer una tutoria almenys cada dos mesos amb 
cada alumne per estar al corrent del que passa. En aquestes 
edats, els canvis a vegades es produeixen molt ràpidament i 
no sempre és senzill detectar-los.

¿Què és una mare SOS? 
PERIODISTA PER UN DIA

Objectiu: aprofundir en els temes i no quedar-se únicament 
amb el titular o la part més anecdòtica de la història.

Idees clau: documentació, lectura atenta, fonts d’informació, 
demanar dades i processar-les.  

Recursos: mòbil o gravadora; ordinador amb connexió a 
Internet.

Desenvolupament: en classe de Valors, es proposa als 
alumnes entrevistar, de forma fictícia, una mare SOS d’Aldees 
Infantils SOS. En primer lloc, s’informen a la web d’Aldees sobre 
què és i què fa. Després, elaboren una llista de preguntes que li 
farien: per què es va fer mare SOS? Havia tingut experiències 
semblants amb antelació? Quina formació té? Quines són 
les seves tasques? Què la motiva? Hi ha també pares SOS 
en aquesta professió?, etc. A partir de la informació trobada 
poden aventurar quines serien les respostes. 

A casa: amb els pares, es pot visitar una Aldea Infantil SOS 
si és possible, en les dates de visita i de portes obertes, i si 
no en tenim cap a prop, es pot buscar més informació sobre 
l’entitat a Internet.

Més: a més de l’entrevista, amb tota la informació que han 
recollit per preparar-la s’escriu un reportatge i es publica en la 
revista o el blog de l’escola o l’AMPA.

1716
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Igualtat en relació amb els altres
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Si tots som iguals, com així és, llavors ningú és més 
que ningú ni millor que ningú. Malgrat això, sembla que 
vivim en un món de guanyadors i perdedors, dels que 
en tenen enfront dels que no, dels que encaixen enfront 
dels que semblen diferents. I aquesta classificació tan 
simplista, que fa que et comparis tot el temps amb 
els altres, només t’aportarà maldecaps: amb els teus 
germans o amb els teus amics, encara que tots tingueu 
punts forts i febles diferents i el vostre propi ritme. És 
gairebé inevitable caure en la comparació, especialment 
en l’adolescència, relacionar-se des de les diferències i 
no des de la igualtat, i sentir-se menys o sentir-se més… 
encara que sigui clarament un error.
La desigualtat comença en les relacions 1:1 i amb el teu 
grup d’iguals. T’hauràs adonat que el poder de la massa 
és molt fort. Si tothom aprova o rebutja quelcom, l’individu 
s’inhibeix o se sent protegit. És fàcil riure’s d’un acudit 
masclista quan saps que serà ben rebut, quan s’accepta 
que les dones (o els homosexuals, o els immigrants o 
les minories) són objecte de burla, quan s’accepta que 
són “menys”. Però no oblidis que “tothom” no deixa de 
ser la suma d’individus. Si tu ets el primer a dir “no té 
gràcia”, a rebel·lar-te i aixecar la veu… qui sap? Potser 
descobriràs que molts pensaven com tu i se’t sumen. Si la 
reivindicació és justa, tens molts punts que així sigui. I la 
igualtat és una causa justa, per descomptat. 
Mesurar-se contra algú que està sol, feble o que parteix 
en inferioritat de condicions no és just. Detectar una 
vulnerabilitat i emprenyar només perquè es pot és cruel i 
infantil. Fa això sentir bé a algú? El fa millor? Hauria de 
sentir-se orgullós? És clar que no. Als més febles cal 
defensar-los i protegir-los perquè necessiten més suport 
que els altres. Aquí no val la “igualtat” sinó “l’equitat”, 
un concepte que suma la justícia a la igualtat. Perquè 
donar el mateix als uns i els altres no és ser just. Igualar 
les oportunitats perquè tots puguin desenvolupar el seu 

potencial (que revertirà en la societat) sí que ho és. 
Per acabar de complicar el tema de les relacions en 
igualtat, les noves tecnologies fan una volta de torca més. 
Les noves formes de comunicar-se, treballar, aprendre i 
entretenir-se introdueixen elements difícils de controlar. 
T’enfrontes diàriament a milers d’informacions a internet, 
e-mails, vídeos, tuits, instagrams i whatsapps de grups 
i persones. Són inputs que, al final, compliquen les 
relacions que ja eren prou complexes cara a cara. La 
tecnologia afegeix el factor del distanciament i fins i tot de 
l’anonimat. Pot fer la impressió que hi ha més llibertat que 
mai i tot el dret a fer o dir el que sigui. Costa discernir entre 
realitat i veritat, igualtat i diversitat, respecte, curiositat, 
bromes, crítiques i assetjament... i parar-se a pensar a 
qui pot fer mal. No obstant això, tot és més senzill del que 
sembla. N’hi ha prou amb seguir la premissa: “Tracta els 
altres com t’agradaria que et tractessin a tu. I no diguis 
o facis el que no t’agradaria que et diguessin o que et 
fessin”. Oi que no sembla complicat?  
Doncs ara posa-ho en pràctica, tant en les teves relacions 
personals com a través d’Internet i en les xarxes. S’ha 
acabat burlar-se dels altres, estar pendent de fer sempre 
un acudit pesat sobre les diferències, intimidar, acusar 
o abusar d’altres companys simplement perquè no 
són iguals que nosaltres. Aquests comportaments cal 
aturar-los immediatament. Relaciona’t en igualtat i la 
teva vida serà més autèntica. Relaciona’t de tu a tu amb 
tots, sense pors ni prepotència. Indistintament de com 
sigui l’altre, del seu gènere i orientació (dona, home, 
homosexual, transgènere, etc.), de la seva classe social, 
economia, religió, origen, cultura i costums… Tot això 
són senyals d’identitat enriquidores en un món divers. 
Des de la curiositat, l’educació i la tolerància, no oblidis 
el que deia el famós Bob Marley: “El respecte d’un acaba 
on comença el respecte de l’altre”.

Igualtat en relació amb els altres

Primer Cicle

Cicle superior

Sostenibilitat

S

S

Dilemes

Periodista per un dia

Professorat

D
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18
Estop, posa el fre

Objectiu: aprendre mecanismes per parar a temps una 
situació conflictiva i detenir l’espiral de violència. Consensuar 
normes per a un fi comú.

Idees clau: aprendre a prendre el control, establir límits, aturar 
d’arrel les situacions d’abús o assetjament, saber dir “no” i 
denunciar.

Recursos: càmeres de vídeo, tauleta tàctil i mòbils.

Desenvolupament: en totes les classes hi ha alumnes que 
adopten determinats rols. Sempre hi ha nois que pensen que 
són més forts o més intel·ligents que la resta, i es creuen amb el 
dret d’abusar o assetjar altres companys. Aquestes situacions 
cal eradicar-les immediatament. Cal aprendre a parar el que 
no ens agrada que ens facin, a expressar-ho amb paraules, a 
denunciar-ho. Al principi costa, però tot s’aprèn amb la pràctica. 
Els nois es graven escenificant situacions d’abús i assetjament 
i verbalitzant què farien per defensar-se en aquests casos.

A casa: en la llar, a vegades també es produeixen situacions 
d’abús. Tots els membres de la família es comprometen a 
expressar en veu alta què els fa sentir malament.  

Més: si algun alumne no s’atreveix a expressar-se en públic 
també ho pot fer en privat, sol davant de la càmera o dir-li en 
privat al professor. 
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Ningú té dret a…
Objectiu: recordar als alumnes que ningú els pot fer quelcom 
que ells no vulguin, de forma agressiva ni tampoc “de broma” o 
“amb bona intenció” si a ells no els agrada. Un “no” és un “no”, 
és el seu dret a decidir.

Idees clau: tots tenim dret a la nostra intimitat i a desenvolupar 
la nostra personalitat en llibertat.

Recursos: llibreta, llapis o bolígraf.

Desenvolupament: els alumnes confeccionen un llistat amb 
tres categories: “coses que ningú els pot fer”, “coses que no 
els agraden que els facin”, i “coses que prefereixen que no 
els facin”. Cada alumne ho omple de forma individual, i quan 
acaben ho posen en comú. En el primer, evidentment, han 
d’aparèixer accions del tipus pegar (encara que sigui “jugant”), 
cridar, fer xantatge, posar sobrenoms, les bromes pesades, 
etc.; en el segon, serien accions menys greus, com deixar-
los de banda, no escoltar-los, no invitar-lo a una festa, i en 
el tercer podrien incloure temes més particulars de cada un, 
com que li toquin el cap o els amanyaguin els seus parents, 
els anomenin d’una manera que no els agrada, els comprin 
roba sense consultar, expliquin les seves notes o els seus 
conflictes amb amics a altres persones, etc. Tots tindran les 
seves particularitats, però també coincidiran en moltes altres. 

A casa: els pares han d’assumir que els nois creixen i cada 
vegada tenen més llibertat de triar allò que desitgen, sempre 
dins de les normes. Parlar sobre això. 

Més: el professor repassa la llista i confirma que tot estigui en 
la columna correcta.  

PC

2019
Contes de princeses i prínceps de veritat.  
Concurs de contes no sexistes

Objectiu: desterrar el rol de persona submisa que la dona ha 
ocupat al llarg de la història en els relats tradicionals i també 
ser conscients del paper dels contes i de l’imaginari col·lectiu 
per perpetuar un rol.

Idees clau: eliminar prejudicis de gènere, trencar amb la 
tradició i apoderament de la dona.

Recursos: ordinadors amb processador de textos, tauletes 
tàctils, llibretes i bolígrafs.

Desenvolupament: en la classe de Literatura o de Llengua 
Castellana es proposa escriure un conte en què tant les noies 
com els nois tinguin el mateix protagonisme i es tractin com 
iguals; cal eradicar la imatge que la literatura tradicional ha 
creat de la dona, que per ser feliç necessitava sempre de la 
figura d’un “príncep” que la vingués a rescatar (Ventafocs, 
Blancaneus, la Bella Dorment, etc.). Podem utilitzar un conte 
clàssic per “tunejar-lo” o bé partir de zero amb una història més 
actual.   

A casa: es busquen contes de quan érem petits i s’analitza si en 
el relat hi ha discriminació de gènere o d’origen. També podem 
tornar a veure pel·lícules infantils des d’una perspectiva més 
crítica.

Més: es fa un debat a classe en què les noies expliquen per 
què no necessiten que cap “príncep” vingui a rescatar-les ni 
els nois volen sentir la pressió d’haver d’anar a rescatar cap 
“princesa”. 
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Qui va ser l’inventor o descobridor…?
Objectiu:  reafirmar la igualtat de dones i homes a través de 
persones cèlebres.

Idees clau: la intel·ligència, la invenció, la valentia... no 
distingeixen entre homes i dones.

Recursos: cartolines, llapis, colors, regla i tisores...

Desenvolupament: es crea una espècie de Trivial amb 
preguntes sobre invents, descobriments, frases cèlebres, 
actes valerosos, èxits humans i diferents talents... Cada alumne 
ha de portar almenys tres preguntes/respostes per contribuir al 
joc. Per exemple: qui va inventar el pal de fregar? I el Tipp-
Ex? I el Chupa-Chups? Qui va protagonitzar el famós discurs 
titulat “Jo vaig tenir un somni...” per la igualtat de les persones? 
Qui va inventar el joc del Monopoly?  Qui va inventar la fissió 
nuclear? Qui va aterrar per primer cop a la Lluna? Endevinar si 
va ser un home o una dona, trencar estereotips i descobrir que 
no som tan diferents.  

A casa: organitzem un cap de setmana de cinema amb 
pel·lícules dirigides tant per homes com per dones. 

Més: els alumnes han de triar un ídol femení i un masculí, i 
explicar per què admiren a cadascun.

PC
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Comentari de text, notícies: homes que es 
queden a casa

Objectiu: els homes també exerceixen el paper de mestressa 
de casa i s’encarreguen de l’atenció dels fills, i la dona marxa 
a treballar o a estudiar.

Idees clau: compaginar la vida personal amb la professional; 
flexibilitat de gènere per aconseguir la conciliació familiar.

Recursos: tauletes tàctils, mòbils, ordinadors i impressora. 
Podem utilitzar com a base articles com aquest o aquest 
o fins i tot aquest, que comenta el debat social que obre la 
proposta de la pel·lícula Els increïbles 2, de Pixar.

Desenvolupament: es busquen reportatges, articles i 
entrevistes sobre com ha evolucionat a Europa, en l’última 
dècada, la conciliació familiar, gràcies al canvi de mentalitat, 
acompanyat per noves lleis que afavoreixen la flexibilitat. 
Cada vegada és més natural que homes i dones intercanviïn 
protagonisme en la llar depenent del seu moment laboral o 
de les seves prioritats: nois que treballen portant la llar, que 
s’agafen la baixa per paternitat, que es demanen excedències 
per cuidar dels seus fills…
  
A casa: pregunten als seus pares com es van organitzar ells 
quan van néixer els fills i com es va comportar l’empresa o el 
lloc en què treballaven.

Més: els països del nord d’Europa són els més avançats en 
aquest aspecte. Per què creuen que allí existeix més igualtat 
entre homes i dones?   
  

La meva mitja taronja… espiritual
Objectiu:  per ser compatibles amb una altra persona, la 
sexualitat no sempre és el factor més important; hi ha altres 
qualitats que ens atrauen, que ens complementen.

Idees clau: ànima bessona; interessos comuns; aficions 
compartides.

Recursos: paper, bolígraf i mòbils.

Desenvolupament: cada alumne prepara un formulari sobre 
aquells temes que li importen i li interessen i en els quals li 
agradaria coincidir amb altres persones. A continuació, tots els 
alumnes s’entrevisten entre ells per omplir els seus formularis. 
Quan ja hagin parlat amb tots els de la classe, analitzen els 
resultats i exposen amb qui creuen que tenen més afinitat i 
compatibilitat segons les respostes. Aquí l’afinitat no té a veure 
amb l’atracció o la sexualitat, parlem de connexió a nivell de 
personalitat, aspiracions, opinions…

A casa: els pares expliquen als fills les coses en comú que els 
uneixen i que fan que tinguin un vincle especial.

Més: si encara tenen dubtes de qui pot ser la seva “mitja 
taronja”, es fan preguntes a través de la xarxa social This 
crush, però només valen comentaris positius.
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Jocs en desavantatge
Objectiu: la desigualtat no és justa, i a més fa que la vida 
sigui menys interessant i divertida. 

Idees clau: competir en desigualtat de condicions ni té interès 
ni cap sentit.

Recursos: pilotes, porteries, cistelles, mocadors, cordes, etc.

Desenvolupament: en la classe d’Educació Física es 
practiquen diferents esports: futbol, bàsquet, curses de 
velocitat i de resistència, beisbol, etc. En cada esport, alguns 
alumnes s’ofereixen voluntaris per participar en desigualtat de 
condicions (sense veure-hi, a peu coix, amb els braços lligats 
a l’esquena, d’esquena, amb talons…). El joc no es podrà 
desenvolupar i la superioritat de la resta serà tan evident que la 
competició perdrà l’interès. Oi que així res no té gràcia? Podem 
portar-ho a un espai interclasses o intercursos i augmentar la 
dificultat mesclant alumnes de diferents edats.

A casa: organitzem un campionat de jocs de taula. Alguns 
dels jugadors parteixen amb més avantatge i acaben guanyant. 
D’aquesta manera es perd l’interès per la partida. 

Més: el professor també participa en desigualtat de condicions. 
Els adults han de recordar el que significa competir en aquests 
circumstàncies.   
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La violència no ens deixa impassibles
Objectiu: evitar la passivitat enfront de la violència, sensibilitzar 
cap al rebuig de la violència en totes les seves formes.

Idees clau: la violència està per totes les bandes, ens envolta 
i pren mil formes. No la incorporem mai a la nostra normalitat.

Recursos: ordinador amb connexió a Internet.

Desenvolupament: els alumnes creen un blog amb l’ajuda 
del professor; s’organitzaran per grups i cada setmana un 
d’aquests grups s’encarregarà de buscar les notícies més 
destacades i significatives que surtin en la premsa: violència 
de gènere, violència infantil, guerres, discriminació, actituds 
racistes i homòfobes, etc. Malauradament, cada dia hi ha 
milers d’articles respecte d’això, i no s’han d’ignorar o oblidar. 
Cal continuar confrontant el problema i lluitar per eradicar la 
violència, sigui del tipus que sigui. Poden presentar el blog a 
la resta de cursos de l’ESO, animant-los que deixin comentaris 
sobre el tema per iniciar un debat en la xarxa.

A casa: per tenir una actitud coherent comencem per nosaltres 
mateixos i la nostra pròpia llar. Zero violència a casa. Els 
problemes només se solucionen dialogant i arribant a acords.

Més: podem posar atenció a com tracten els mitjans de 
comunicació el tema de la violència i si generen sensibilització 
o passivitat o si la usen de forma sensacionalista, analitzant 
titulars, fotografies, etcètera.

S
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L’amor ens fa iguals

Objectiu: quan hi ha una relació de parella entre dos, ambdós 
continuen sent iguals.

Idees clau: rebutjar prejudicis i actituds preconcebudes.

Recursos: cartolines, bolígrafs, retoladors i colors.

Desenvolupament: el professor els fa una bateria de 
preguntes en la classe de Tutoria o Ètica, per exemple. Els 
alumnes fan cartolines on hi posi “Sí, “No” i la numeració de 
l’1 al 10 per puntuar diferents situacions que es donen entre 
les parelles. S’hi inclouen preguntes o se presenten situacions 
com: “Deixaries que la teva parella sortís sol/a de festa amb 
els seus amics/gues?”, “Deixaries que anés vestit de forma 
provocativa o cridant l’atenció?”, “Per amor, li perdonaries si 
un dia et faltés al respecte?” o les clàssiques frases “Estimar 
és patir” o “Si té gelosia, és que t’estima”, que han de ser 
posades en dubte i rebatudes enfront d’una visió de les 
relacions més igualitària. El professor apunta les respostes i 
valoracions i s’inicia un debat.   

A casa: si hi ha alguna situació de desigualtat o una falta de 
respecte entre el pare i la mare, els fills ho fan veure als grans. 
Ningú és infal·lible. Tots necessitem ajuda.

Més: s’invita alguna persona perquè formi part d’una associació 
o entitat que lluiti per eradicar la violència de gènere perquè 
vingui a donar consells als nois sobre els límits i la importància 
del respecte i la igualtat en qualsevol relació.  
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Olimpíades mixtes de jocs i/o esports 
minoritaris 

Objectiu: desmuntar prejudicis de gènere i d’edat. Tots som 
iguals, tots aportem per igual

Idees clau: grups mixtos i interclasses per treballar en grup 
noies amb nois i entre alumnes de diferents edats.

Recursos: jocs de taula, jocs de rol i material per practicar els 
esports que es decideixin

Desenvolupament: s’organitzen unes Olimpíades de jocs 
de taula, de rol i esports minoritaris que no siguin els que 
habitualment es practiquen a l’escola (d’aquesta manera, els 
alumnes que destaquen sempre en determinats esports no 
partiran amb avantatge). Es poden organitzar campionats 
d’escacs, Scrabble o el Virus, partides de jocs de rol com Els 
Homes Llop de Castronegro, o esports que habitualment no 
es practiquen en les escoles, com el bàdminton, el tir a l’arc o 
la petanca. Alumnes de diferents cursos, nois i noies, formen 
equips tots mesclats i competeixen entre ells.  

A casa: s’escriuen les tasques de la llar en paperets, es 
dobleguen i es posen en una bossa. Cada membre de la 
família agafa el mateix nombre de paperets i hauran de fer 
aquestes tasques durant una setmana, indistintament de l’edat 
o del sexe. Si es necessita ajuda, es demana.

Més: cada persona té els seus propis interessos i habilitats, 
per això cal provar coses diferents fins a trobar allò que ens 
agradi i se’ns doni millor. No tots som iguals ni hem de practicar 
els mateixos esports o tenir les mateixes aficions. El món és 
molt variat. 
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Passa el filtre? Dones en el cinema
Objectiu: la discriminació de gènere arriba a tots els racons, 
evidentment també en el cinema. Un test per detectar-ho.

Idees clau: analitzar el rol de la dona dins del món de la 
cinematografia.

Recursos: test de Bechdel i pel·lícules perquè passin el test.

Desenvolupament: el test de Bechdel, que va sorgir en 
1985, és un mètode per avaluar si un guió de pel·lícula, sèrie, 
còmic o una altra representació artística compleix amb els 
estàndards mínims per evitar la bretxa de gènere. Per passar 
el test de Bechdel i no ser considerat un film discriminatori 
respecte a la dona s’han de donar tres paràmetres: un, que 
apareguin almenys dos personatges femenins; dos, que 
aquests dos personatges femenins parlin l’una amb l’altra en 
algun moment; tres, que aquesta conversa tracti de quelcom 
diferent d’un home. Fan llista de pel·lícules que passen el test.

A casa: es comprometen a veure un 50% de pel·lícules i sèries 
que passen el test de Bechdel.

Més: també fan llista de sèries o de còmics que passen el test.
 

Practica el “clatellot” mental
Objectiu: no sempre és fàcil expressar el que volem dir. Però 
tot es pot aprendre amb esforç.

Idees clau: expressar el que pensem i sentim; ser respectuosos, 
però clars i contundents.

Recursos: pissarra digital, tauleta tàctil i mòbils.

Desenvolupament: per evitar situacions d’abús, assetjament 
o discriminació, cal començar per expressar verbalment el 
que pensem i sentim i amb què estem en desacord: “No et 
fiquis amb mi”, “Sisplau, no em toquis, no m’insultis, no em 
cridis, etc.”. No sempre és fàcil fer-ho; per això, escenifiquen 
situacions d’aquest tipus amb companys, ho graven i finalment 
ho revisen, per analitzar si ho fan amb prou convicció.  

A casa: amb els adults també cal aprendre a detenir possibles 
situacions d’assetjament. Practiquem amb els nostres pares.

Més: per agafar un mica més de confiança i ampliar el nostre 
discurs, a Internet hi ha centenars de youtubers fent vídeos 
explicant com dir molt alt “no” davant de l’abús. 
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Jocs paralímpics, dels quals no es parla
SOSTENIBILITAT

Objectiu: valorar la superació, la camaraderia, l’inconformisme 
i l’esforç. Persones que afronten els desavantatges amb altres 
qualitats. 

Idees clau: buscar informació sobre la història dels jocs 
paralímpics.

Recursos: pissarra digital, ordinadors, tauleta tàctil, connexió 
a Internet, impressores, cartolines, etc.

Desenvolupament: en la classe d’Educació Física, preparar 
un treball sobre els jocs paralímpics: el seu origen, la 
història, els rècords, les disciplines, els millors esportistes, 
etc. Imprimeixen informació i l’enganxen en cartolines que 
es pengen per tota l’escola per fer-ne difusió. Encara que no 
competeixen en les mateixes condicions i categories que els 
jocs olímpics, podem analitzar i buscar també les audiències 
i el públic que els segueix. Quina proesa és més gran per a 
ells: la que s’obté amb força i capacitats, a més d’entrenament 
i esforç, o la que parteix d’una discapacitat? També es pot 
organitzar el Dia dels Jocs Paralímpics passant vídeos, 
muntant una exposició, invitant un atleta…  

A casa: es busquen a YouTube vídeos de jocs paralímpics i 
es veuen en família.

Més: també podem parlar dels Special Olympics, dedicats a 
atletes amb discapacitats psíquiques, per donar peu a tractar 
la vida de les persones que neixen amb una intel·ligència 
diferent i necessiten ajuda i integració.
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L’alimentació també genera desigualtat    
SOSTENIBILITAT

Objectiu: segur que mai s’ho imaginarien, però l’alimentació 
cada vegada genera més desigualtat, ja que determinats 
productes, considerats més sans, solen tenir un cost més 
elevat o costa més accedir-hi. Cal buscar alternatives per 
evitar-ho.

Idees clau: alimentació sana però assequible per a totes les 
butxaques.

Recursos: ordinadors, tauletes tàctils i mòbils.

Desenvolupament: l’alimentació de qualitat cada vegada és 
més cara i els preus més inaccessibles per a algunes famílies, 
però no es pot renunciar a menjar sa. Es busquen receptes 
econòmiques però saludables. Per exemple, es pot introduir 
més gra, llegums i verdures en la dieta diària, i reduir la ingesta 
de carn i peix setmanal, que són productes més cars. 

A casa: parlar amb els pares del preu de la cistella d’anar a 
comprar setmanal i com és de saludable. S’analitza si es pot 
abaratir i fer més saludable i ecològica.

Més: després d’acabar el receptari, a l’escola, si tenen alguna 
cuina disponible, practicar fent algunes de les receptes.

Tutoria Grans dilemes de la igualtat
QUIN DILEMA

Objectiu: promoure el debat i la reflexió col·lectiva a través 
de dilemes ètics senzills basats en situacions quotidianes. 
Distingir entre distints nivells de maduresa, des del temor fins 
a l’egoisme, l’expectativa d’atenció per part dels altres i la 
justícia.

Idees clau: dilemes ètics.

Recursos: dilema “Me has abandonado” i també el dilema 
“Parece que le gusto”, a més del dilema “¿Amar es sufrir?”. 
D’altres interessants poden ser “Álvaro es un crack” i “Pareja 
de trabajo”.

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

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

Més: molts més dilemes personals en l’hemeroteca de “Quin 
dilema”.
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Analitzar les relacions entre iguals
TUTORIA AVALUACIÓ PROFESSORAT

Objectiu: el professor ha de transmetre coneixements, però és 
igual d’important conèixer bé els alumnes i tenir les relacions 
entre ells sota control.

Idees clau: controlar, dirigir, ajudar, ser confident, estar 
pendent.

Recursos: cartolina A1, bolígrafs o llapis de colors.

Desenvolupament: el professor fa una taula en què apareixen 
tots els alumnes de la classe i en la qual intenta descriure 
qui interactua més amb qui i com: d’igualtat, de bon rotllo, 
d’admiració, de camaraderia, de superioritat, de fer bromes, 
d’abús, de discriminació, etc. Amb els colors, crear un codi 
perquè aquestes relacions s’entenguin tan ràpidament com 
sigui possible en veure la taula. Per completar-ho podem 
utilitzar les pròpies activitats del programa, per anotar com 
s’han comportat, qui participa i qui no, quins comentaris es fan 
els uns als altres i en quin to, i poder intuir la dinàmica de les 
relacions del grup. 
 
A casa: en les reunions de pares, el professor els ensenya la 
taula perquè comprenguin millor les dinàmiques relacionals de 
la classe.

Més: es creen teràpies de grup per canviar les relacions 
tòxiques i eradicar qualsevol comportament d’abús o 
assetjament. Aquí algunes reflexions sobre com flexibilitzar 
les dinàmiques modificant els grups naturals del grup.  

34
Què faries si et sentissis sol?  
PERIODISTA PER UN DIA

Objectiu: en l’adolescència hi ha moments en els quals es 
busca la soledat, però no cal deixar mai de costat les relacions 
personals. Donar a conèixer la població jove que creix en el 
sistema de protecció a la infància, perquè no tenen família o 
xarxes i necessita el suport d’altres.  

Idees clau: tenir amics de veritat, amb experiències i edats 
diferents, que ens puguin “acompanyar”, aconsellar i compartir 
vivències quan ens vingui de gust i es necessiti.

Recursos: ordinador, Internet i mòbils.

Desenvolupament: escriure un reportatge sobre la soledat i 
quines mesures utilitza la gent quan vol combatre-les: apuntar-
se a associacions, parlar amb els veïns, contactar amb els 
amics personalment, per telèfon, a través de les xarxes socials, 
etc.  S’entrevista persones d’edats i perfils diferents i es posen 
declaracions per fer-ho més pròxim i real.  

A casa: els pares els fan un organigrama en què apareixen les 
seves xarxes personals. Es pot posar a tots els que han format 
part d’elles des que eren joves.

Més: s’organitza un debat a classe sobre si les xarxes socials 
es consideren xarxes personals o no i si fer-ne ús és el més 
beneficiós o no.
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Igualtat i desequilibri en el món
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Segur que heu sentit parlar del terme “països en via de 
desenvolupament”. Països en via de desenvolupament 
són aquells que presenten un major retard econòmic i 
social, falta de llibertats i drets per a la dona i escassa 
tolerància amb altres cultures, religions i orientacions 
sexuals. Són països amb un alt nivell d’analfabetisme, 
escassetat d’aliments, carències de salut pública, 
habitatges precaris i escasses expectatives de futur i de 
vida. Es parla d’ells en contraposició a aquells països que 
han aconseguit un alt grau de desenvolupament humà i 
gaudeixen d’alts estàndards de vida gràcies a una certa 
distribució de la riquesa, la sanitat, l’esperança de vida 
i la qualitat dels serveis. Entre uns països i uns altres 
hi ha una àmplia esquerda, una separació marcada per 
centenars de desigualtats. 
Llavors, com hem arribat a aquesta trista i injusta situació 
en què hi ha països de “primera” i països de “tercera” amb 
immenses desigualtats? Com és que hi ha països en què 
es llencen tones de menjar a les escombraries i en d’altres 
hi ha fam i nens desnodrits? Com pot haver-hi quasi 30 
anys de diferència d’esperança de vida entre les persones 
que viuen a Europa i les que viuen en alguns països 
de l’Àfrica? Per què no tots tenim accés a les mateixes 
vacunes, als mateixos medicaments, als mateixos serveis 
sanitaris si tots tenim el mateix dret a la salut?  Aquest 
és un desequilibri que els països més desenvolupats 
històricament han ignorat o promogut, aprofitant-se amb 
la colonització i l’explotació de l’abundància de recursos 
naturals, la mà d’obra barata i la corrupció, generant 
un retard, sotmetiment i dependència, gens fàcils de 
recuperar.
Les diferències són tan abismals (econòmiques, socials, 
polítiques, de drets i llibertats) que moltes persones d’aquests 
països (Síria, Somàlia, Nigèria, la República Democràtica 
del Congo) s’embarquen en viatges impossibles, posant 
la seva vida i la dels seus fills en perill, deixant enrere la 

seva família i utilitzant tots els seus estalvis per tal d’arribar 
al Primer Món i buscar una vida millor. Anhelen el mateix 
que tu: allunyar-se del perill, menjar, tenir serveis sanitaris, 
llibertats bàsiques, educació i pau. Quelcom que seria 
impossible en el seu país d’origen. 
Evidentment, la majoria de les persones en la seva situació 
faríem el mateix, però això no deixa de ser una solució 
temporal, imperfecta i no una solució de futur. La millor 
solució seria que la pau, les economies i el desenvolupament 
s’anessin igualant en tots els països, perquè totes les 
persones tinguessin les necessitats bàsiques cobertes 
a nivell d’alimentació, seguretat i sanitat, i igual amb les 
llibertats, a més d’accés a l’educació i a una vida digna. Oi 
que seria fantàstic que tot fos més just i igualitari, que no hi 
hagués tant patiment i desigualtats en el món? 
Però… com podem construir un món així? És això 
possible? No està fora del nostre abast? És quelcom 
inevitable? En absolut, sempre hi ha esperança. Perquè 
les diferències no es deuen a quelcom com la geografia 
o el clima o els recursos o els costums que tinguin, ja 
que, igual que passa amb els individus, això només són 
senyals d’identitat. En tots ells el que hi ha són persones, 
biològicament i psicològicament iguals, lluitant per adaptar-
se i sobreviure. La diferència rau en les relacions que es 
construeixen, aquesta vegada no persona a persona, sinó 
país a país. Podem fer quelcom perquè millorin? En part 
sí. Per començar, podem imaginar-nos d’ara endavant 
com una sola família, que ha de créixer per igual, que 
ha d’alimentar per igual els seus membres i donar-los 
la possibilitat de contribuir a un progrés col·lectiu, el de 
tota la humanitat. Si en les nostres eleccions i decisions 
posem aquesta condició i reclamem que es compleixi, si 
defensem totes aquestes persones vulnerables i aixequem 
la veu per impedir que els facin més mal, potser arribarà 
aquest dia en què el món sigui més igualitari. Tant de bo 
un dia aquest desig es faci realitat.

Igualtat i desequilibri en el món

Primer Cicle

Cicle superior

Sostenibilitat

S

S

Dilemes

Periodista per un dia

Professorat

D
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35
Esperanto, la utopia d’una llengua universal 
per a la igualtat 

Objectiu:  buscar informació sobre la llengua de l’esperanto, 
el seu origen i la seva història.

Idees clau: igualtat a través del llenguatge; per entendre’s 
cal parlar una mateixa llengua. Dominar una llengua, forma 
d’imposició o posició de superioritat.

Recursos: ordinadors, tauletes tàctils i connexió a Internet.

Desenvolupament: en la classe de Valors, de Llengües 
o d’Història es busca informació sobre  “l’esperanto”, una 
llengua creada perquè la parlessin tots els habitants de la 
Terra i ens poguessin entendre entre nosaltres. Les llengües 
formen part de la cultura, de la història i de la tradició dels 
diferents països, és una riquesa cultural importantíssima, però 
a vegades provoquen desigualtats, ja que no ens permeten 
comunicar-nos.

A casa: es miren pel·lícules en versió original, per escoltar 
altres llengües i reflexionar sobre què sentim quan no entenem 
el que s’està dient.

Més: després de conèixer la història de l’esperanto s’analitza 
en classe per què creiem que l’anglès l’ha substituït i s’ha 
convertit en la llengua universal. Quines altres llengües són 
les més parlades? Com podria ser en el futur?
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Faccions
Objectiu: pensar i triar quina podria ser la seva vocació/
professió tenint en compte els seus interessos, habilitats 
actuals i la seva capacitat d’adaptar-se als canvis.

Idees clau: vocació, aptituds, interessos, capacitat per exercir 
una professió i flexibilitat.

Recursos: pissarra digital, televisió, llibres, etc.

Desenvolupament: a partir de dues sagues de cinema d’èxit 
internacional com Els Jocs de la Fam i Divergent (els llibres 
de les quals han estat adaptats a la gran pantalla), els alumnes 
analitzen les societats fictícies que ambdues obres proposen 
i en les quals se separa la població en faccions per talents o 
per a una ocupació/vocació concreta. De forma individual, els 
alumnes s’imaginen que són protagonistes d’algun dels dos 
relats i s’ubiquen en alguna de les faccions o districtes. Han de 
justificar el perquè. Després, es formen grups per “faccions”. 
Coincideixen amb els seus grups naturals d’amics o no? 

A casa: si no han vist les pel·lícules, se les poden descarregar 
d’algun videoclub online i mirar-les en família.

Més: som polifacètics. Cal ubicar-se en una altra facció o 
districte. Quin o quins triem, a més del de primera elecció? 
Si no es volen proposar més alternatives que la inicial, cal 
justificar la raó.    

PC
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Colors i cultures

Objectiu: cada cultura té les seves característiques i 
particularitats en tots els aspectes, també en la simbologia 
dels colors.

Idees clau: símbols i cultura, valors, moments i sentiments 
especials vinculats a un color (dol, innocència, boda, luxe, 
agressivitat, pau, etc.).

Recursos: ordinadors, tauletes tàctils, connexió a Internet, 
fotografies de paper, diaris, revistes, tisores, etc.

Desenvolupament: en la classe de Valors o d’Història, per 
grups, els alumnes trien un determinat tema: el naixement, 
el casament, la mort, la felicitat, la pau, el luxe, etc., i es 
documenten de quin color els simbolitza en els diferents 
països. Amb quins colors, per exemple, s’identifica el dol? Al 
nostre país és el color negre; en l’Antic Egipte i l’Imperi romà 
es vestien de vermell; a la Xina o al Japó es vesteixen de color 
blanc… i així, han d’anar descobrint quins colors es relacionen 
amb què en cada lloc. Finalment, podem reflexionar sobre les 
diferències culturals enfront de la igualtat de sentiments o de 
moments vitals significatius, que no canvien en l’ésser humà, 
estigui on estigui.

A casa: les famílies també tenen colors preferits, colors fetitxe, 
colors que es creu que porten mala sort. Se’n parla amb els 
pares.

Més: si es vol continuar aprofundint, després dels colors, es 
pot veure quin significat tenen els  números en cada cultura.
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Sempre hi ha una primera vegada per a la 
igualtat...  ...  

Objectiu: primera vegada per al vot femení, per abolir 
l’esclavitud, per promulgar els drets dels homosexuals, per 
firmar la pau...

Idees clau: reflexionar sobre el camí recorregut; encara que 
ara tot sembli evident, ha estat tot un repte arribar fins aquí.

Recursos: ordinadors, tauletes tàctils, connexió a Internet i 
llibres d’història.

Desenvolupament: per grups, en la classe d’Història o 
Tutoria, preparar una exposició sobre “la primera vegada 
que es va aconseguir quelcom en concret per lluitar contra la 
desigualtat en el planeta”: la primera vegada que les dones 
van poder votar, la primera vegada que persones de raça 
negra i blanca van poder compartir un mateix transport públic 
com a iguals; la primera vegada que les parelles homosexuals 
es van poder casar, etc. Després ho poden exposar a la resta 
de les classes de l’ESO o podem organitzar una exposició pels 
espais comuns del centre (corredors, vestíbuls, menjador) per 
donar-li la màxima visibilitat.

A casa: amb els avis, es parla de “les seves primeres vegades” 
en la lluita per la igualtat que ells recorden. És especialment 
interessant donar veu a les dones de la família i com han viscut 
tots els canvis del seu rol en la societat.

Més: es compara la situació dels països occidentals amb els 
països de l’anomenat Tercer Món. En aquests últims encara 
els queda molt més camí per recórrer en termes d’igualtat. 
Podem mirar, per exemple, els drets de la dona en diferents 
països o el tracte a les persones homosexuals, encara penat 
legalment en molts països. 
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Blog “com fer”
Objectiu:  cal convertir-se en persones independents, 
autosuficients, capaços de valdre’s per si mateixes. El dia a 
dia de la vida et demana habilitats per resoldre per tu mateix 
situacions que van des de penjar un quadre fins a reparar una 
bicicleta, i no dependrem sempre que ens ajudin els altres.

Idees clau: tots som capaços de fer-ho de tot, indistintament 
del gènere. No valen excuses.

Recursos: càmeres del mòbil o de la tauleta tàctil i programa 
d’edició.

Desenvolupament: es crea un blog o una wiki protagonitzat 
pels alumnes de com fer coses bàsiques que necessiten 
saber fer per ser autònoms, sense diferència de gènere: 
des d’obrir un compte al banc fins a treure’s el passaport, 
posar una rentadora, fregir un ou, posar una pizza al forn, 
bullir aigua, arreglar la cisterna o una persiana, canviar una 
bombeta, arreglar una punxada... Aquestes instruccions 
estaran disponibles per a tots quan ho necessitin. 

A casa: s’organitzen unes hores a la setmana perquè els 
adults transmetin part dels seus coneixements als seus fills. 
Es prenen notes en una llibreta.

Més: la informació del blog es recull resumida en un manual 
pràctic que es maqueta, imprimeix i distribueix entre la resta 
dels companys de l’ESO i Batxillerat. També podem comptar 
amb la col·laboració d’adults, com els mateixos professors o 
els pares i mares o familiars, que ens ensenyen els seus trucs 
del dia a dia.  
  

Wiki de la igualtat
Objectiu: aprofundim en termes i conceptes que giren al 
voltant de la igualtat, la diversitat i la discriminació.

Idees clau: ampliem vocabulari, parlem amb propietat i 
comprenem termes a vegades complexos.

Recursos: enciclopèdia, ordinador, tauleta tàctil, connexió a 
Internet i impressor.

Desenvolupament: entre tots es crea un diccionari amb 
definicions i exemples per comprendre conceptes com 
igualtat, segregació, discriminació, racisme, feminisme, 
masclisme, refugi, injustícia, xenofòbia, apartheid, exclusió 
social, vulnerabilitat, pobresa... Per lluitar contra la desigualtat 
cal saber bé del que parlem.  

A casa: es busquen articles de premsa, amb l’ajuda dels pares, 
en els quals apareguin aquests termes i se situen en context.

Més: es prepara un petit diccionari de butxaca amb la definició 
de tots aquests termes, s’imprimeix i es porta a casa per tenir-
ho sempre present. 

INFINPC PC
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Qui mana aquí?
Objectiu:  analitzar quin gènere, raça i classe social domina 
les institucions polítiques i les grans corporacions. Observar 
el desequilibri i la representació d’interessos i qüestionar els 
sistemes que porten a això, proposant com podrien arribar a 
ser més igualitaris.

Idees clau:  poder i gènere. Empreses, governs, institucions, 
premis, reconeixements, personatges en els llibres de text…

Recursos: ordinadors i programa informàtic per fer estadístiques.

Desenvolupament: en la classe d’Història o de Matemàtiques 
es demana informació sobre els percentatges de presidents 
i gerents d’empreses i bancs, els caps d’estat i presidents 
de governs, ministres, representants internacionals, premis 
d’investigació, cultura, etc., el seu gènere, la seva raça, classe 
social, educació i origen, entre d’altres. Amb la informació es 
creen gràfiques d’estadístiques. Analitzar les gràfiques. Una 
altra possibilitat és analitzar la presència d’homes i dones i les 
seves cultures i nacionalitats en els llibres d’història de classe 
per treure conclusions sobre qui i com s’explica la història del 
món i amb quins biaixos ens arriba. 

A casa: els alumnes pregunten als seus pares en quantes 
ocasions han treballat per a caps que hagin estat dones, de 
races diferents de la blanca, de religió diferent de la catòlica, 
etc.

Més: cada vegada més, s’imposen quotes de gènere, de raça, 
de classe social… per lluitar contra la desigualtat. Es crea un 
debat a favor i en contra de les quotes d’homes i dones en els 
llocs de govern. 
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Et quedaries aquí?  
Objectiu: posar-se en la pell de persones en situacions 
crítiques i complexes per entendre per què són capaços 
d’abandonar els seus països i posar la seva vida en risc.

Idees clau: empatia, fer un exercici d’imaginació per acostar-
nos a la realitat d’altres persones. Refugi i exili.

Recursos: cadires, taules, martell de plàstic o timbre, etc.

Desenvolupament: davant d’una guerra, una fam molt gran, 
una dictadura que no respecta els drets bàsics de l’home… què 
faríem? Abandonaríem el nostre país buscant un futur millor o 
ens quedaríem a lluitar per tal de canviar les coses i millorar 
la situació del nostre país? La classe es divideix en dos grups, 
uns a favor d’immigrar i d’altres en contra. Cadascun esgrimeix 
els seus arguments. Un moderador dirigeix el debat.  

A casa: es mira el telenotícies en família i es comenten les 
notícies sobre refugiats o immigrants. Què opinen els pares?

Més: s’intenta contactar amb algun immigrant o refugiat que 
vulgui compartir la seva història i experiència: per què va 
decidir abandonar el seu país? Quines complicacions es va 
trobar fins a arribar al seu destí? Com s’ha adaptat al seu país 
d’acollida? Us recomanem l’emocionant història d’Ousman 
Umar i una destinació compartida: Espanya i Ghana, amb la 
fundació d’una ONG allí per millorar l’educació de les futures 
generacions.

S

42
Consell de joves del col·legi i del barri/
població

Objectiu: per lluitar per la igualtat cal fer-se escoltar a través 
dels canals adequats.

Idees clau: participar, lluitar pels drets, intervenir en la vida 
social i política del nostre entorn per contribuir a millorar les 
coses.

Recursos:  ordinadors, connexió a Internet i tauletes tàctils.

Desenvolupament: els alumnes fan a classe un llistat amb 
les seves preocupacions/propostes perquè millori la situació 
d’igualtat/desigualtat dels joves en general. Busquen 
informació a través d’Internet de les associacions o entitats 
més pròximes al centre que poden recollir les seves propostes 
i gestionar-les, ja siguin consells de barri, entitats ciutadanes, 
autonòmiques, etc. Preparar un escrit exposant diferents 
peticions a cada entitat, incloent-hi visitar-les i participar 
en alguna trobada en què puguin fer sentir la seva veu. Ser 
escoltat és un dret.   

A casa: com a família, també es poden presentar propostes 
en l’associació de veïns del barri per reduir les desigualtats en 
el mateix.

Més: entre els alumnes es trien representants o delegats de la 
classe que facin d’interlocutors amb les associacions, entitats, 
etcètera.   
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Dones amb talent
Objectiu: buscar exemples de dones que no van ser 
reconegudes pel seu gènere i van haver de lluitar per no 
passar desapercebudes.

Idees clau: reivindicar el paper de la dona, que durant segles 
ha estat infravalorat enfront de la figura de l’home.

Recursos: pel·lícules com Big Eyes, Maudie, Figuras 
ocultas, Marie Curie, etc.

Desenvolupament: s’organitza un cinefòrum per mirar una 
d’aquestes pel·lícules, que reivindiquen la figura de dones pels 
seus èxits científics, socials, polítics, artístics, etc., algunes 
d’elles no reconegudes o amb una gran història de superació al 
darrere. Després de la projecció de la pel·lícula s’obre un debat 
entre els alumnes sobre quines mesures s’haurien de prendre 
perquè en la societat actual no es discrimini per qüestions 
de gènere i tots —homes i dones— tinguin oportunitats per 
desenvolupar tot el seu potencial.  

A casa: es reivindica el treball de la nostra mare i àvies (fora 
de casa o en la llar), fent la celebració que a elles més els 
vingui de gust.

Més: es continua reivindicant la figura de la dona creant una 
secció d’obres escrites per figures femenines en la biblioteca 
escolar. Aquí, algunes idees. 
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Utopia, un món en igualtat 
Objectiu: imaginar com podria ser un món en què regnés la 
igualtat. És una utopia difícil d’aconseguir, però segur que 
seria un món millor.

Idees clau: visualitzar com podria funcionar la societat 
contemporània actual si no existissin les desigualtats entre els 
ciutadans del planeta. 

Recursos: ordinador, tauleta tàctil, impressora, paper, 
bolígrafs, colors, etc.

Desenvolupament: en la classe de Llengua o Literatura 
es convoca un concurs de contes o relat curt. La temàtica: 
“Utopia, un món en igualtat”. Segur que, amb aquesta 
temàtica tan interessant, els alumnes escriuen unes històries 
fantàstiques. S’organitza un jurat popular amb alumnes de 1r 
fins a 4t d’ESO, amb el mateix nombre de nois i noies. Ells trien 
els guanyadors.  

A casa: a més de participar en el concurs de contes de l’escola, 
amb els pares consulten la web escritores.org, en la quals es 
publiquen concursos de literatura. Busquen algun de contes 
per a joves per participar amb el seu relat.

Més: es pot presentar la millor història a altres concursos de 
contes, també a les convocatòries d’Aldees Infantils SOS.

La història, explicada per... 
Objectiu: és molt important que la història es narri des de 
diferents punts de vista perquè es pugui ser crític i objectiu. 
Tradicionalment, la història ha estat explicada des del punt de 
vista dels pobles dominants, dels vencedors, de les classes 
mandatàries, dels homes… Hi ha moltes altres veus que 
mereixen ser escoltades, perquè formen part del món i també 
de la vida.

Idees clau: analitzar, posar-se en el lloc dels altres i mirar les 
coses des de diferents punts de vista.

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

Desenvolupament: cada persona està condicionada per 
com percep la realitat depenent de la seva forma de pensar, 
ideologia, gent que els rodeja, etc. A més, les notícies ens 
arriben a través dels mitjans de comunicació, els llibres, el 
cinema, etc., que ens expliquen la seva versió dels fets. Per 
grups, triar un moment històric rellevant i gravar persones 
de perfil social, polític, ideològic, etc., diferent, parlant sobre ell. 
Segur que cada una té la seva pròpia versió del que succeeix.   

A casa: se’ls demana als pares que els ajudin a comprendre 
millor quines idees socials, econòmiques, filosòfiques, etc., 
recullen de manera resumida els partits polítics més importants 
que actualment governen el nostre país.

Més: es compra la premsa generalista diària i s’analitza com 
cada diari tracta una mateixa notícia. Per què creuen que no 
tots ofereixen la mateixa versió sobre el tema?
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http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
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https://procrastinafacil.com/acontecimientos-historicos-importantes/
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Els centres de dia, ajudant a compensar 
la desigualtat    
PERIODISTA PER UN DIA

Objectiu: investigar sobre realitats que ens arriben a través 
dels mitjans de comunicació, encara que estiguin molt a prop 
de tots.

Idees clau: conèixer com viuen en els centres de dia les 
persones en circumstàncies de necessitat o pobresa i què es 
pot fer per millorar les seves vides.

Recursos: tauleta tàctil, ordinadors, mòbils, etc.

Desenvolupament: per grups, els alumnes han d’escriure un 
reportatge sobre els centres per a l’atenció de nens en situació 
de vulnerabilitat (consulteu aquí el nostre treball en aquesta 
àrea o de persones indigents, immigrants, refugiats, etc., que 
es troben en circumstàncies precàries socials i econòmiques; 
si es viu en un poble, es contacta amb el centre a través 
d’Internet i s’intenta entrevistar alguna persona que el dirigeixi 
per correu electrònic, per telèfon o bé visitant el centre. També 
es pot convidar els responsables perquè vinguin al centre 
educatiu a fer una xerrada per explicar la seva feina.  

A casa: amb les famílies, contactem amb algun d’aquests 
centres de dia per oferir-nos com a voluntaris si és possible 
ajudar en alguna cosa.

Més: si escolliu el tema de la infància en situació de risc, podeu 
consultar l’informe elaborat per Aldees Infantils SOS. 
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Tutoria Grans dilemes de la igualtat
QUIN DILEMA

Objectiu: promoure el debat i la reflexió col·lectiva a través 
de dilemes ètics senzills basats en situacions quotidianes. 
Distingir entre diferents nivells de maduresa, des de la por 
fins a l’egoisme, l’expectativa d’atenció per part dels altres i la 
justícia. 

Idees clau: dilemes ètics.

Recursos: dilema “Top manta” i també el dilema “Ropa de 
marca”, a més del dilema “Móviles baratos”. A més, tenim 
els dilemes “Ir o no a la manifestación”, “En la puerta de la 
mezquita” o “Plazas libres para discapacitados”.  

Desenvolupament: podeu plantejar un dels dilemes proposats 
per despertar la participació de l’alumnat. Després de llegir el 
senzill enunciat, tots han de respondre espontàniament com 
reaccionarien o què farien. Els diferents tipus de respostes 
es recullen més avall i se situen en un dels quatre nivells de 
maduresa ètica segons la interpretació de la proposta del 
pedagog Manuel Segura, basada a la seva vegada en les 
teories de Kohlberg i Piaget sobre el creixement ètic i moral 
de l’ésser humà. 

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

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

D
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Tots ens alimentem igual         
SOSTENIBILITAT

Objectiu: proteïnes, carbohidrats, vitamines, greixos, etc.; 
veure què es necessita per viure i com es resol.

Idees clau: cada país i cada societat té les seves pròpies 
particularitats, també d’alimentació.

Recursos: cartolines, impressores, imatges d’aliments, 
tisores, cola, etc.

Desenvolupament: tots els sers humans necessiten uns 
aliments bàsics en la seva dieta: proteïnes, carbohidrats, 
vitamines, fibra, líquids… Però segons el país, la seva extensió, 
el seu clima, la seva situació econòmica, etc., es consumeixen 
en una forma o una altra. Per grups, triar països amb dietes 
diferents i elaborar un mural amb els productes típics de la 
zona i per què es produeixen/consumeixen aquests aliments 
i no d’altres.  La idea és descobrir que tots els humans ens 
alimentem basant-nos en aquests mateixos principis i que 
només és qüestió de context triar quins aliments compleixen 
amb aquestes funcions per mantenir-se amb vida, però que 
tots compartim aquesta necessitat.

A casa: cada dos o tres setmanes es proposa anar a menjar 
a un restaurant d’un país diferent per conèixer els plats i els 
ingredients típics.

Més: a més de l’espai, el temps també hi ha marcat un canvi en 
la dieta dels humans: analitzar què es menjava en l’antiguitat, 
i a l’edat mitjana, i en l’època industrial…  

S
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http://www.aldeasinfantiles.es
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gdsplazaslibres_editora_9_72_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/hemeroteca.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/hemeroteca.php
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185122514704874
http://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/la-evolucion-de-la-dieta_8454/11
http://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/la-evolucion-de-la-dieta_8454/11
http://www.doctissimo.com/es/nutricion/dietas/aceptar-tu-peso/historia-de-la-dieta
https://hipertextual.com/2017/04/edad-media-gastronomia
https://anyiborda.wordpress.com/2016/09/08/la-alimentacion-en-la-revolucion-industrial/
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On demanar ajuda?
TUTORIA AVALUACIÓ PROFESSORAT

Objectiu: estar pendent de les necessitats dels alumnes, 
no només pedagògiques, sinó també de les seves relacions 
socials i familiars.

Idees clau: acompanyar-los al llarg del curs, personalment i 
emocionalment; aconsellar i recomanar ajuda d’altres experts 
si és necessari.

Recursos: agenda, Internet i serveis socials de la zona.

Desenvolupament: el professor ha de poder informar de 
les opcions d’associacions o entitats que poden ajudar quan 
es produeix assetjament, abús o discriminació per temes de 
gènere, racisme, homofòbia, etc. És important que detecti quins 
alumnes poden estar patint aquestes situacions de desigualtat 
i aconsellar-los i acompanyar-los en la direcció més adequada 
perquè se solucioni el problema l’abans possible. Seria una 
bona idea preparar un document amb telèfons, institucions i 
quina feina desenvolupen i consells d’actuació.

A casa: en situacions excepcionals, mantenir contacte directe 
amb els alumnes i les famílies més enllà de l’escola per 
ajudar en moments complexos, ja que afecten el benestar de 
l’adolescent e influeix en tots els àmbits de la seva vida. 

Més: s’organitzen reunions amb els alumnes i els pares per 
posar en comú els diferents punts de vista i avaluar com es 
desenvolupa el conflicte.
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Apunta a la teva classe a la VI 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 Joves. 

Si estàs realitzant aquest projecte i treballant el valor de la 
igualtat, 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 de la 
igualtat 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 VI Jornada Nacional de Joves pots enviar un correu 
electrònic a la coordinació del programa aquí, o trucar al 
telèfon d’assessorament permanent: 

670 696 588

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/consejos-juventud.php
mailto:amelialopez%40aldeasinfantiles.es?subject=Jornada%20Nacional%20de%20Joves
mailto:amelialopez%40aldeasinfantiles.es?subject=Jornada%20Nacional%20de%20Joves
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Què som
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 135 països. 

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.

En el món existeixen 571 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 577.200 nens, joves i famílies.

Compte amb més amb 656 Col·legis, Centres d’Educació Infantil, Centres 
Socials i Centres de Formació Professional, que atenen 296.800 nens i joves.

Ofereix 962.000 tractaments mèdics en els 77 hospitals SOS i compta amb 
797.700 beneficiaris en els 30 programes d’Atenció a Emergències SOS en 
el món.

“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

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2016-aldeas-infantiles-sos.html
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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. La 
Presidència d’Honor l’exerceix S. M. el rei Felip de Borbó. 

Aldees Infantils SOS treballa en la majoria de les comunitats 
autònomes: Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, Canàries, 
Catalunya, Galícia, Madrid, València i Astúries (Oviedo), i 
pròximament estarem en Balears (Palma) 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 mateixos.

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, les 
Escoles Infantils o les Aules de Famílies.

L’Amèrica Llatina i l’Àfrica
Aldees Infantils SOS d’Espanya finança 17 Aldees a l’Amèrica 
Llatina: Mar del Plata (Argentina); Tiquipaya (Bolivia); 
Ricaurte i Portoviejo (Equador); San Jerónimo i Jocotán 
(Guatemala); Tela, Choluteca i Tegucigalpa (Hondures); 
Managua, Juigalpa i León (Nicaragua); Lima i Pachacamac 
(Perú); San Miguel, San Vicente i Sonsonate (El Salvador), i 
3 a Àfrica: Agadir (el Marroc) i Louga i Ziguinchor (Senegal).

.

També assumim el manteniment de diferents projectes a 
l’Amèrica Llatina, com Programes d’Enfortiment Familiar, 
Centres Socials SOS, Escoles de Primària, Centres de Dia 
i Escoles Infantils, així com dos programes d’assistència 
quirúrgica a nens a Guinea Equatorial i Senegal, amb 2.369 
intervencions a l’any. 

El total de nens i joves atesos per Aldees Infantils SOS 
d’Espanya el 2017 va ser de 23.633 (7.938 a Espanya i 15.695 
a l’Amèrica Llatina i l’Àfrica). 

Comptem amb 350.399 socis, padrins i donants, i més de 300 
empreses i fundacions col·laboradores.

El nostre repte per a 2020 és aconseguir que 35.000 nens 
creixin en un ambient familiar protector.  

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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