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Benvinguts a la nova edició per al curs 2016-2017 
d’“Abraça els teus valors”, el programa educatiu 
d’Aldees Infantils SOS per a Infantil i Primària. Ofert 
exclusivament en format digital obert, per a tots els 
centres que desitgen aplicar-lo i per a totes les famí-
lies que, junt amb els seus col·legis o de manera inde-
pendent, s’animen a dur-lo a terme. 

El respecte i la convivència contra l’assetjament escolar 
El respecte és el valor en què es fonamenta la nostra 
societat. Per als nois és un gran pas admetre que l’altre, 
malgrat ser diferent, té molt en comú amb ell: necessitats, 
desitjos, pors, il·lusions i els mateixos drets. Sense aquest 
respecte a les diferències és impossible crear un món de 
relacions d’enteniment i sense discriminació. A més, si 
respectes també menysprees la violència, ja que aquesta 
es veu com un acte d’agressió no únicament a l’altre sinó 
a un mateix. Per això, per fer arribar aquest NO rotund a la 
violència des de la infància, volem fer reflexionar els nois 
sobre aquests valors, que són el cor de la nostra humani-
tat i de l’educació per al desenvolupament. Del respecte 
es desprenen els principis que regulen les nostres vides: 
tractar com desitges que et tractin, conèixer els límits dels 
teus drets i obligacions, generar normes i lleis que els re-
gulin, valorar el dolor aliè, estendre una mà a qui pateix i 
és exactament com tu. 

Aquest curs, i en línia amb els nostres objectius d’educació 
per al desenvolupament, tractarem el respecte des d’un 
nivell personal i la convivència, com la seva extensió en 
la vida col·lectiva, en el centre escolar. Aquest és el millor 
punt de partida per abordar un tema tan preocupant com 
l’assetjament escolar, que ja ha generat molts programes 
que aborden la seva resolució de manera molt específi-
ca. A “Abraça els teus valors” ho hem integrat de manera 
més preventiva com a part de l’immens treball per fer per 
eradicar la violència al món. Volem que nois, adolescents 
i famílies aprenguin a respectar-se i a conviure rebutjant 
qualsevol tipus de violència, ja que ens fa menys humans. 

Denunciar, tallar, evitar, apartar, reeducar: tolerància 
zero contra l’assetjament. 

50 tutories amb sentit
Cada bloc didàctic està dividit en activitats per desenvolu-
par-les a l’hora de tutoria dels diferents cicles, encara que 
moltes serveixen també per als professors especialistes en 
anglès, música o educació física. El nivell de dificultat el 
podeu modular fàcilment i portar les activitats més senzilles 
a cursos més avançats, encara que les de cicle superior 
poden tenir un nivell més elevat per als nois. Cada profes-
sor decideix què aplicar i graduar la dificultat per adaptar-
la al seu grup. A més, comptareu amb enllaços, vídeos i 
recursos que s’executen directament si els utilitzeu des de 
l’ordinador o amb les pissarres digitals.

La família completa el programa
Com cada any, insistim a implicar les famílies dels vostres 
alumnes en el programa educatiu, perquè només amb elles 
podem construir coherentment l’educació en valors. A més, 
també amb elles els pares poden guanyar en prudència i 
audàcia. Per això, cada tutoria compta amb una extensió 
per a casa i el material està obert per a ells a la nostra web. 
Així, tots podran aplicar-les i reforçar el vostre treball de 
l’aula. 

I us recordem que teniu a la vostra disposició “Quin dilema”, 
una original proposta de dilemes ètics a l’alçada de les edats 
i les situacions quotidianes dels vostres alumnes que també 
podeu proposar per a casa. 

Moltes gràcies pel vostre suport. Esperem que gaudiu 
d’aquest material i que us subscrigueu al nostre butlletí a 
www.aldeasinfantiles.es/educa per rebre periòdicament 
nous materials, idees, propostes i agermanament amb al-
tres col·legis, i per demanar participar a “Diputats per un 
Dia”, una trobada en el vostre Parlament autonòmic, una 
jornada realment única per celebrar amb els alumnes.
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La paraula respecte prové del llatí respectus i signi-
fica ‘atenció’ o ‘consideració’. Atenció i consideració 
cap als altres: cap a la nostra família, cap als nostres 
amics, cap als nostres professors, consideració cap 
al planeta en què vivim... i respecte cap a nosaltres 
mateixos. Aquest factor és importantíssim tenir-lo 
en compte en el nostre dia a dia, ja que si no ets ca-
paç de respectar-te a tu mateix (cuidar-te, estimar-te, 
escoltar-te) segurament et serà més difícil respectar 
les persones que t’envolen i el món en què vius. Tot 
comença pel respecte que mostrem cap a nosaltres 
mateixos.

Cuida’t per fora i per dins. Cuida el teu cos, perquè és l’únic 
que tens, i ha de durar molt. Tracta’l amb respecte, oferint-
li una dieta variada i equilibrada, molta aigua i exercici. No 
pots dir “A mi no m’importa el meu cos. M’alimentaré no-
més de xocolata”, perquè seria una falta de respecte cap 
a ell. El teu cos et permet saltar, córrer, jugar… I no obli-
dis tenir cura de la teva ment. No deixis que s’hi acostin 
pensaments negatius, conflictius, egoistes o envejosos. 
Omple el teu cervell de pensaments positius i alegres per 
gaudir cada dia amb els teus amics i la teva família, sense 
baralles, dialogant, tractant-los a tots bé, sense enveges i 
buscant sempre el costat bo de les coses. Com més res-
pecte mostris en pensar, més feliç seràs i més estimat per 
tots els que t’envolten.

Mostrar respecte cap als altres també et farà sentir molt 
bé. Segur que, si superes la gelosia i ets capaç d’admirar 
els dibuixos o la redacció d’un company i li ho dius, aquest 
respecte valdrà el doble: ell es posarà content i tu et sen-
tiràs bé per haver fet el correcte. Et tornes més bona per-
sona si ets capaç de reconèixer que l’altre equip ha jugat 
bé i mereixia guanyar i li dónes la mà en acabar. O, si 

has guanyat, la hi dónes per reconèixer que ha jugat bé. 
Aquest respecte és l’esportivitat, i és molt valuós. Prova a 
pactar amb el teu germà menut que, en jugar als escacs, 
qui guanyi convidi a un gelat o a unes llaminadures. Per-
què els dos mereixeu celebrar el vostre esforç. És una 
forma de respecte reconèixer-ho i ell, a la vegada, també 
et respectarà a tu més pels teus gestos de consideració i 
afecte.

I aprèn a respectar la diversitat, la base de l’educació per 
al desenvolupament, perquè tots els pobles avancen junts 
de manera harmoniosa. És fàcil respectar a qui és com tu, 
però costa més acceptar altres formes de ser, pensar i ac-
tuar. Els éssers humans vivim en països diferents, parlem 
llengües distintes, hi ha diferents classes socials i cultures 
molt diverses. Cada persona és única en la seva genètica 
i personalitat, a causa del seu origen, a la família i al país 
del qual prové. Però no ho oblidis: al final tots som iguals, 
éssers humans que habiten la Terra i intenten tirar enda-
vant. No importa quin idioma parlem, de quin color és la 
nostra pell o com ens vestim. Tots compartim el món, i per 
conviure en harmonia hem de respectar-nos els uns als 
altres i, sobretot, cuidar del nostre planeta blau.

Saps, a més, que el respecte dóna superpoders? Si ets 
respectuós amb tu mateix, amb els que t’envolten i amb la 
naturalesa, seràs quasi quasi invencible. Algunes perso-
nes s’equivoquen en pensar que el respecte és un signe 
de debilitat. Felicitar, agrair, oferir, donar… et fa sentir bé a 
tu i als que t’envolten. Si ets respectuós, segur que rebràs 
el mateix a canvi: el respecte i l’afecte dels teus pares, els 
teus germans, els teus professors i els teus amics. Aquest 
respecte i afecte et faran feliç, fort i poderós. Et donarà 
ales i energia per fer tot allò que et proposes. Et permetrà 
viatjar “fins a l’infinit i més enllà”. 

El respecte

Cicle infantil

Cicle inicial

Ciclo mitjà

Ciclo superior

Reciclatge
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Em cuido bé.
Objectiu: que els nois prenguin consciència de 
l’important que és el seu cos i com poden cuidar-lo co-
mençant, per exemple, per petits hàbits d’higiene cor-
poral que es puguin aplicar de manera senzilla a l’aula.

Idees clau: cuidar el seu cos, adoptar hàbits d’higiene 
i crear rutines.

Recursos: cada alumne portarà un pinta o un raspall 
marcat amb el seu nom que col·locarà en un espai de 
l’aula on hi pugui accedir de manera autònoma.

Desenvolupament: quan anaven a la llar d’infants, 
el professor els rentava la cara i els pentinava abans 
que els pares arribessin, perquè quan els veiessin ben 
guapos i endreçats. A Cicle Infantil ja són grans i el pro-
fessor no els ha de rentar la cara ni pentinar. Ja saben 
fer-ho sols, però han d’establir unes petites rutines. El 
professor deixarà cada dia que en els últims deu mi-
nuts de classe els alumnes puguin portar a terme hà-
bits d’higiene personal: rentar-se les mans, la cara o 
pentinar-se perquè els pares, els avis o la persona que 
els vingui a recollir els vegi ben polits. I ho faran de ma-
nera organitzada, respectant els companys.

A casa: parlarem amb els nostres pares i germans i 
també adoptarem el compromís i establirem la rutina 
de sortir sempre amb la cara rentada i ben pentinats 
de casa cada matí; si és necessari, ens llevarem deu 
minuts abans per si hem de passar una mica més de 
temps al lavabo.

Més: mentre ens rentem les mans i la cara a l’aula i 
ens pentinem, el professor pot posar aquesta cançó a 
Youtube: veure enllaç. Així, a més d’estar entretinguts, 
podem aprendre vocabulari en anglès: “wash our face, 
comb our hair”.

Objectiu: reconèixer 
tots els aspectes posi-
tius del nostre cos, les 
nostres capacitats i la 
nostra forma de ser. El 
respecte comença per 
nosaltres mateixos, i 
per respectar-nos hem 
de voler-nos i ser cons-
cients de tot el nostre 
potencial.

Idees clau: afecte, po-
sitivitat, autoestima i se-
guretat en un mateix.

Recursos: folis DIN A4 
i llapis de colors per di-
buixar.

Desenvolupament: cada 
alumne es dibuixarà en un foli. Després, un per un, sortiran davant de la clas-
se i els seus companys diran quelcom positiu sobre ell: sobre el seu aspecte 
físic, la seva forma de vestir, la seva manera de comportar-se, etc. El professor 
recollirà tots aquests comentaris positius, els escriurà al voltant del dibuix de 
l’alumne i els resumirà amb adjectius o una frase curta. Quan hagin sortit tots, 
el professor llegirà el que ha escrit al voltant de cada dibuix perquè els alum-
nes siguin conscients de les qualitats que tenen, s’estimin cada vegada més i 
aprenguin a respectar-se a si mateixos.

A casa: tots els membres de la família es dibuixaran en un DIN A4 i diran coses 
boniques i positives sobre la resta. Un adult s’encarregarà d’escriure tots els 
comentaris al voltant dels dibuixos. Aquests es penjaran en la nevera, perquè 
cada vegada que vagin a la cuina recordin totes les coses positives que la seva 
família pensa sobre ells.

Més: cada setmana, un alumne serà el protagonista de la classe. Penjaran el 
seu dibuix en un costat de la pissarra on tots puguin veure’l, serà el primer de la 
fila a entrar i a sortir de classe, i podrà portar a l’aula fotos d’ell i la seva família 
i algunes de les seves joguines i llibres preferits perquè els companys puguin 
jugar-hi. T’estimaran i t’estimaràs.

21
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Objectiu: ser conscients que en una mateixa classe cada alumne és diferent: 
els seus pares poden ser de llocs diferents, tenir cultures i costums diferents o 
parlar idiomes d’altres països. Totes aquestes diferències ens permeten aprendre 
un munt de coses interessants i, en respectar-les, créixer com a éssers humans.

Idees clau: diversitat, multiculturalitat, tradicions, aliments i menjars del món.

Recursos: roba tradicional que els alumnes puguin portar de casa; algun plat, 
postres o aliments del lloc d’origen dels seus pares que els alumnes puguin 
portar sense gaire complicació; unes tovalles, tovallons.

Desenvolupament: celebrar el “Dia de la diversitat”. Els alumnes vestiran 
aquest dia vestits regionals de la zona o país dels seus pares o avis per expli-
car a la resta d’on provenen i alguns costums. També poden portar algun plat 
típic senzill o postres per compartir en una gran taula que pararan entre tots.

A casa: buscarem alguna recepta senzilla d’alguna altra regió o país diferent 
del nostre i que no coneguem però que ens vingui de gust provar. Comprarem 
els ingredients amb els nostres pares, que ens ajudaran a fer-la a la cuina. La 
compartirem amb tota la família i apreciarem els nous sabors.

Més: es pot proposar escoltar músiques del món. El professor entrarà a You-
tube i posarà als nens cançons d’artistes de diferents parts del planeta. Els 
nens també poden proposar escoltar alguna cançó en especial i utilitzar instru-
ments o ritmes característics d’un lloc en concret.

Dia de la diversitat. Felicita els altres.

23 4
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Objectiu: oi que a tots ens agrada que ens diguin co-
ses boniques i positives?... És clar que sí, però no tot 
consisteix a rebre. Donar és també important per sen-
tir-se bé amb un mateix i per aprendre a respectar-se i 
a respectar. És molt important felicitar les persones que 
t’envolten quan fan quelcom bé i demostrar-los el teu 
afecte i atenció perquè se sentin especials. D’aquesta 
manera, augmentarà l’autoestima de tots.

Idees clau: respecte mutu, companyonia, generositat, 
convivència, treball en equip.

Recursos: el xandall d’educació física de l’escola o 
roba esportiva; porteries de futbol, cistelles de bàsquet, 
xarxes d’handbol.

Desenvolupament: el professor d’Educació Física di-
vidirà la classe en sis equips i cada un triarà un capità/
entrenador; a continuació, es col·locaran les porte-
ries, les cistelles de bàsquet i les xarxes, si no estan 
ja instal·lades. Cada equip jugarà un partit de deu 
minuts de cada un dels esports. El professor decidirà 
qui s’enfronta amb qui. El capità/entrenador no jugarà 
i anirà canviant en cada un dels tres partits. Es dedi-
carà a animar els seus companys i a motivar-los dient-
los coses positives perquè donin tot de si i s’esforcin 
al màxim. Al final de la competició, tots els equips es 
donaran la mà i es felicitaran mútuament per haver par-
ticipat.

A casa: podem convertir-nos en el “capità” de la nostra 
família i felicitar-los per totes aquelles coses que fan 
bé: pels plats que cuinen, per cuidar tan bé de les plan-
tes, per tenir l’habitació endreçada...

Més: quan acabi la competició, els alumnes contesta-
ran un per un si pensen que els ànims del seu capità/
entrenador l’han ajudat a fer-ho millor i a esforçar-se 
al màxim. Després, els equips es tornaran a reunir i 
hauran de felicitar el capità/entrenador i dir-li coses po-
sitives sobre la seva manera de ser i de comportar-se.

ININ
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Qui sóc jo?

Objectiu: aprofundir en 
els nostres orígens fa-
miliars i culturals; dema-
nar informació per saber 
d’on venim i qui eren 
els nostres avantpas-
sats per entendre per 
què som com som i ens 
comportem d’una certa 
manera. És una forma 
més d’entendre el nostre 
origen i el dels nostres 
companys i mostrar-nos 
respectuosos amb el 
nostre passat i la diver-
sitat.

Idees clau: buscar informació, analitzar la història i respectar els orígens.

Recursos: cartolines, retoladors i còpies de fotografies dels àlbums familiars. 

Desenvolupament: cada alumne entrevistarà els seus avis i pares per obtenir 
informació sobre els seus orígens: on i quan van néixer, quants germans tenen 
o tenien, si van haver d’emigrar, si van estudiar i què, si treballen o van treba-
llar i de què, quines eren les seves aficions, etc. També els han de demanar 
fotos per intentar il·lustrar tota aquesta informació. Després haurem de parlar 
de què succeïa a nivell històric en aquells anys en el lloc en què van créixer 
i van viure els nostres avis i els nostres pares, i també buscar algunes fotos 
d’aquella època per Internet. Amb tota aquesta informació, finalment, haurem 
de confeccionar un pòster amb el títol de “Qui sóc jo?”.

A casa: podem continuar “investigant” sobre els nostres orígens parlant amb 
més familiars, buscant fotografies o mirant vídeos antics de família, si els te-
nim. 

Més: podem convidar algun avi a classe perquè expliqui quin era el moment 
històric en què va néixer, la situació econòmica, els costums, els gustos... És 
molt important que siguem conscients del passat i dels nostres orígens per 
respectar-los i entendre qui som i d’on venim.

Prohibit burlar-se. 
Paraules que fan mal.
Objectiu: igual que les paraules ens poden ajudar a 
augmentar la nostra autoestima, també poden fer-nos 
mal, com succeeix en burlar-nos dels companys. Parau-
les que sorgeixen en desenes de segon poden fer sen-
tir malament durant molt de temps. Evitar-ho és també 
mostrar respecte. 

Idees clau: paraules, burla, responsabilitat, reflexió i re-
gles de comportament.

Recursos: cartolina DIN A3, regla i retoladors.

Desenvolupament: a vegades ens burlem o fem co-
mentaris negatius sobre companys sense ser conscients 
del mal que podem estar causant. El professor iniciarà 
una campanya de “tolerància zero” a les burles, les crí-
tiques o els insults. Els divendres al matí s’organitzarà 
una assemblea en què els alumnes podran dir si algun 
company els ha dit una paraula lletja, per ferir o de burla, 
sense dir qui les ha dit. El professor farà una taula divi-
dida per setmanes i les comptabilitzarà. Explicaran per 
què aquestes paraules els fan sentir malament, perquè 
tots reflexionin. La setmana que cap alumne hagi rebut 
un insult o burla se’ls premiarà amb una tarda lliure per 
fer el que més els vingui de gust. 

A casa: “tolerància zero” també a casa. Parlarem amb 
els nostres pares i germans i intentarem no utilitzar pa-
raules ni comentaris que fereixin ni facin sentir mala-
ment. Ni els adults entre ells, ni entre els nois, ni entre 
els adults i els nois. La setmana que aconseguim zero 
insults i burles hi haurà un premi comú, com anar al ci-
nema, per exemple.

Més: perquè no hi hagi dubtes sobre quines paraules 
ens fan sentir malament i tristos, elaborarem una “llis-
ta negra”. Cada alumne proposarà una paraula o burla 
per a la llista. El professor les escriurà en una cartolina i 
la penjarà en algun lloc ben visible.

25
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Objectiu: entendre que tots els sers humans som iguals però diferents i que 
tots hem de respectar i ser respectats, independentment del nostre aspecte. 
La bellesa és un concepte abstracte i canviant, està en el nostre interior, en la 
nostra manera de ser i comportar-nos.

Idees clau: analitzar el concepte de bellesa, treballar el nostre interior i ser 
bones persones.

Recursos: pantalla digital o DVD, llibretes i llapis o bolígrafs.

Desenvolupament: mirarem la pel·lícula La Bella i la Bèstia. Aquest film narra 
la història de Bella, una jove bona i educada que un dia acaba atrapada al cas-
tell d’una Bèstia d’aspecte salvatge i cruel per salvar son pare. Bella conviurà 
amb Bèstia durant unes quantes setmanes i, malgrat el seu aspecte desagra-
dable, aquest es portarà de manera tan detallista i afectuosa que acabaran 
enamorant-se. Els alumnes escriuran una redacció sobre la moralitat d’aquesta 
pel·lícula.

A casa: demanarem als pares, avis i oncles que expliquin què va ser el que els 
va enamorar de les seves parelles. 

Més: mostrar diferents quadres i fotografies d’altres èpoques amb perso-
natges que en el seu moment eren “bells” i actualment no es considerarien 
així. Reflexionar sobre les modes, l’aspecte físic i les valoracions superficials. 

27 8
MM

El meu cos és meu.
Objectiu: entendre que el respecte cap a un mateix és 
bàsic per respectar la resta de persones, i això passa 
per cuidar i preservar el nostre cos i la manera com ens 
relacionem físicament amb els altres. Cal aprendre a 
dir què ens agrada, què no ens agrada i on establim les 
nostres barreres.

Idees clau: reflexionar, autoestima, contacte físic, co-
municació no verbal i assertivitat.

Recursos: rotllo de paper d’embalar gran i retoladors 
negres, verds i vermells.

Desenvolupament: el nostre cos ens pertany i nosal-
tres decidim com volem acostar-nos a la resta de per-
sones. No tot el món té els mateixos límits, encara que 
sigui entre amics o família. A molta gent no li agrada 
que li toquin els cabells, fer petons o abraçades, donar 
la mà, rebre cops a l’esquena, etc. Es tallaran trossos 
de paper d’embalar d’un metre i mig aproximadament, 
un per a cada alumne. Per parelles, dibuixaran per 
torns les seves siluetes i marcaran amb retolador verd 
les parts del seu cos amb les quals no tenen problemes 
d’interactuar amb els altres i, amb vermell, les que pre-
ferixen preservar per a la seva intimitat. Exposaran els 
seus dibuixos i valoraran les diferències.

A casa: els adults tenen més clar i expressen amb con-
tundència si volen o no acostar-se físicament a un altre 
adult, però no solen pensar en aquests límits en relació 
amb els seus fills. Els nois els faran saber amb algun 
gest quan aquest contacte no els ve de gust: que els 
facin petons al front, fregar-los el cap, pessics afectuo-
sos, etc. Cada vegada que ho facin, els nois els recor-
daran el seu pacte amb el gest acordat. 

Més: buscar informació sobre la comunicació no verbal 
i la manera de saludar-se d’altres societats i cultures: a 
França acostumen a fer-se molts petons, més que nosal-
tres; en canvi, els japonesos només inclinen el seu cap 
cap endavant, i els esquimals, per exemple, freguen els 
nassos. 

Guapo o lleig? 
L’important és a l’interior.
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Objectiu: des de les escoles, cada vegada es 
promou més treballar en grup i per projectes, per-
què els alumnes participin activament del procés 
d’aprenentatge. Perquè aquest sistema funcioni, els 
alumnes han d’aprendre a treballar en equip i ser 
responsables, puntuals i respectuosos amb els seus 
companys i la seva manera de treballar.

Idees clau: treball en grup, puntualitat, responsabili-
tat, pluralitat i diàleg.

Recursos: llibres de consulta, ordinador amb con-
nexió a Internet, Power Point o similar.

Desenvolupament: el professor dividirà la classe 
en grups de 4 o 5 alumnes i els encarregarà fer un 
projecte sobre un dels capítols del temari. Els grups 
es dividiran el treball de manera equitativa i posa-
ran data límit per ajuntar-la. Tots es comprometran 
a complir el termini estipulat com una mostra de res-
ponsabilitat i respecte cap a la resta de companys. 
Una vegada tinguin tota la informació es reuniran, 
dialogaran sobre com enfocar el treball, quines da-
des utilitzar i quines descartar i quin aspecte tindrà 
la presentació. A continuació, introduiran totes les 
dades utilitzant un Power Point o programa similar 
i presentaran el treball en la data marcada pel pro-
fessor.

A casa: intentar també treballar en equip. Els diu-
menges a la tarda, tota la família dissenyarà un “pla 
d’acció” per a la setmana que comença. Es repartiran 
les tasques de la llar i cada membre es comprome-
trà a fer les seves, de manera responsable i puntual, 
perquè la rutina familiar sigui còmoda i fluida.

Més: a classe es poden llegir també els consells 
pràctics per fer treballs en equip: vegeu enllaç. 

Objectiu: per viure en harmonia hem de respectar-nos els uns als altres. En la 
nostra societat hi ha unes normes de convivència bàsiques que si no les complim 
faran el nostre dia a dia més complicat. 

Idees clau: convivència, normes de comportament i límits.

Recursos: cartolina DIN A3, retoladors, zel i peto de tela de color cridaner.

Desenvolupament: fixarem un dia perquè tots facin exactament el que els vin-
gui de gust, sense pensar si molesten o no els altres. L’experiment consisteix a 
exagerar molt cada inclinació, fins i tot forçar-la i teatralitzar-la, perquè puguin 
veure com es fan incompatibles per a la convivència els desitjos quan no es 
regulen amb unes normes (algú desitja quelcom d’un altre, un altre canta molt 
fort…). Cada vegada que es produeixi un “xoc” cridaran “Sí que passa!” per mos-
trar que l’incivisme té conseqüències. Després, es reflexionarà sobre l’origen de 
les normes i els càstigs per a qui les trenca.

A casa: parlarem sobre quins comportaments es podrien modificar per millorar 
la convivència: canviar el rotllo de paper higiènic quan s’acaba, escoltar música 
o mirar la tele amb un volum adequat, recollir les joguines, etc. Si som més 
conscients que hem de conviure amb altres persones i fem un petit esforç, tots 
sortirem guanyant.

Més: portar l’activitat al menjador de l’escola, on establiran normes com no 
posar-se el primer sempre a la filera, no agafar més menjar del que menjarem, 
no molestar els companys, etc.

Faig el que em dóna la gana, i què passa? Missió complerta i a temps.

29 10
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CURS 2016-2017 Objectiu: reflexionar sobre qüestions de convivèn-
cia quant a supòsits pràctics i que plantegen dilemes, 
presa de decisions o implicació personal. El programa 
“Quin dilema” complementa “Abraça els teus valors” i 
ofereix una possibilitat de joc i dinàmica de la classe 
aportant practicitat, amb propostes molt senzilles però 
que fan que els nois prenguin partit i comprovin el seu 
nivell de maduresa.

Idees clau: reflexió, ètica i casos pràctics.

Recursos: ordinador amb accés a Internet. 

Desenvolupament: connectar-se al programa a 
www.aldeasinfantiles.es/educa/dilemas i triar una de 
les propostes per a Primària, ja sigui en l’àmbit dels 
dilemes personals, comunicatius o socials. Encara que 
les propostes es renoven quinzenalment, trobareu a 
més una extensa base de dilemes en l’hemeroteca que 
també us poden resultar interessants. Tots, d’una ma-
nera o d’una altra, fan al·lusió al respecte a un mateix 
i als altres.

A casa: “Quin dilema” és un programa també pensat 
per portar a les famílies, on tots els membres poden 
prendre partit per una o altra opció, sense que cap si-
gui realment correcta o incorrecta, sinó que implica un 
nivell o un altre de maduresa ètica. 

Tutories sobre dilemes 
del respecte.

Objectiu: establir els nostres propis drets i deures com a grup dins de l’escola. 
Ja som grans i no necessitem que els adults ens diguin a què tenim dret i a 
què estem obligats. Nosaltres ja ho sabem perfectament. Cal començar a ser 
autònoms i responsables, i si ho aconseguim i ens comportem d’acord amb les 
normes, les persones adultes ens respectaran.

Idees clau: responsabilitat, sentit comú, respecte a les normes i tolerància.

Recursos: ordinador, processador de textos i impressora, DIN A3 i retoladors.

Desenvolupament: el professor i els alumnes buscaran una hora lliure de 
classe per parlar de la convivència en general i també dins de l’escola. Tots 
participaran i s’escriurà a l’ordinador un llistat amb els drets i deures dels alum-
nes: dret a expressar la seva opinió, per exemple, i deures com escoltar, man-
tenir l’aula neta i ordenada o no burlar-se de cap alumne, entre d’altres. Una 
vegada tinguin el llistat, imprimiran una còpia per a cada alumne. Escriuran els 
seus noms i els marcaran amb una ics cada vegada que algun d’ells incom-
pleixi un deure. Qui arribi a tres donarà explicacions davant de la classe de per 
què incompleix quelcom en què va participar i va acordar respectar.

A casa: preguntaran als pares quins deures i drets tenen en els seus llocs de 
treball i quines conseqüències té que no compleixin amb les normes. Així se-
rem més conscients de la repercussió que pot tenir en el futur no respectar les 
pautes establertes en els diferents entorns en què ens anem movent.

Més: entreu a Pinterest, vegeu enllaç, i podreu veure un munt de cartells, 
murals i vídeos molt interessants i divertits sobre drets i normes en les aules 
dels col·legis.

Drets i deures de la nostra classe. 
Fets, votats i controlats per nosaltres.

2M
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Objectiu: que el professor sigui conscient de les relacions de respecte que 
existeixen a l’aula entre els alumnes, tant entre nois i noies com entre els que 
treuen millors notes i els que van pitjor, o els que són més populars i els més 
aïllats.

Idees clau: imatge global, avaluar el grup, eradicar comportaments irrespec-
tuosos, evitar situacions d’aïllament.

Recursos: llibreta i bolígraf per prendre notes.

Desenvolupament: igual que a les aules és cada vegada més comú que el 
professor organitzi assemblees perquè el grup parli sobre els seus sentiments, 
preocupacions i possibles conflictes, no tots els alumnes s’expressaran de 
manera natural i totalment honesta envoltats per tots els seus companys. 
Així, el professor organitzarà tutories individualitzades per les quals passaran 
tots els alumnes. En elles, el professor els animarà perquè expressin com se 
senten dins del grup, si es consideren aïllats, si es veuen populars, si estan 
còmodes, si tenen conflictes amb els altres, etc. El professor prendrà nota de 
la informació i farà una anàlisi. Finalment, comentarà els resultats a la classe, 
sense especificar noms.

Més: podem aprofundir en el tema de les relacions socials entre els alum-
nes de la classe elaborant un sociograma com el que proposa aquesta web: 
veure enllaç.

Tutoria d’avaluació: 
com fer un sociograma del teu grup.

Si respectar és tenir en consideració algú o pensar en 
ell abans de fer quelcom… què serà el respecte pel 
medi ambient? Doncs quelcom similar: pensar que 
cada acció que fem té un impacte i deixa una empremta 
en el medi ambient. 

Si volem que el nostre planeta estigui en equilibri i no 
esgotem els seus recursos hem de tenir-ho present en 
tot el que fem, hem de respectar-ho. Aquest respecte 
es tradueix no únicament en pensaments positius i en 
afecte cap a la naturalesa, sinó en actes de veritat. Dir 
que respectes el medi ambient està bé, però està enca-
ra millor que ho demostris en el teu dia a dia. 

No és tan difícil, perquè es tracta que, senzillament, 
compleixis amb la teva part. Com? Adoptant hàbits 
sostenibles. Per exemple, sent conscient que l’energia, 
l’aigua o els recursos són limitats, que podem esgotar-
los. D’aquí la importància de reciclar els residus que 
produïm a la llar o a l’escola. 

Si separem els envasos de plàstic, les llaunes, el metall 
o els brics i els portem al contenidor groc i el paper i 
els envasos de cartró els portem al blau o els del vidre 
al verd, contribuïm que aquests materials tinguin una 
nova vida i no calgui consumir més matèries primeres 
o tanta energia o aigua com si els féssim amb materials 
nous. És una gran manera de demostrar el teu respecte 
pel medi ambient. 

Tutories de reciclatge. 

El respecte

213 R
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Objectiu: els residus no són “fem”, sinó el que queda 
d’un producte que es va crear amb una funció i que ara 
ha acabat. Però això no significa que no tinguin ja una 
utilitat. En manipular i observar com els residus orgà-
nics es transformen en nova vida, que alimenta altres 
plantes, els nois comprenen el cicle de la vida i resti-
tueixen el seu valor a quelcom que abans potser tenia 
una connotació negativa.

Idees clau: reutilitzar, aprofitar, residus, matèria orgà-
nica, cultivar i naturalesa. 

Recursos: galledes grans i bosses tipus sac. Pales i 
rascles tipus jardineria.

Desenvolupament: crearem una compostera per 
crear fertilitzant o compost amb el material orgànic. 
És el resultat que bacteris i fongs l’ataquen i el des-
trueixen, descomponent-lo. Aquí s’hi poden dipositar 
fulls, gespa, hortalisses, palla, branques podades, se-
rradures, cendres, pòsits de cafè, bosses d’infusions, 
closques d’ou, restes de verdures, fruites i hortalisses, 
diaris en blanc i negre, iogurts (sense l’envàs, que va 
al contenidor groc), taps de suro, paper de cuina, oli 
d’amanides… Però no s’hi pot llençar carn, peix, os-
sos o massa vegetals podrits, perquè fan mala olor i 
fermentaria massa. Tampoc s’hi pot llençar la pols 
d’escombrar ni excrements, fustes, coles o vernissos, 
que són tòxics. Com més triturades estiguin les coses, 
millor. A més, necessiten humitat. Aquesta és una ac-
tivitat de llarg recorregut, perquè el compost pot tardar 
de tres a sis mesos a estar preparat. Així que si ho 
preparem en el primer trimestre, collirem els fruits a la 
primavera. 

A casa: visitar en família un centre de jardineria i parlar 
dels diferents tipus de fertilitzants per comentar el que 
s’ha fet a casa. Podem també crear el nostre propi di-
pòsit de compost a la terrassa, al balcó o al pati.

Més: en aquest vídeo podeu veure com es fa fàcilment 
una compostera casolana: vegeu enllaç.

Fabriquem compost.

Objectiu: valorar tots els tipus 
de materials per les seves ca-
racterístiques beneficioses per 
al consum i el benestar de les 
persones. No menysprear un 
material o un altre, perquè tots 
tenen avantatges i es trien pre-
cisament per elles.

Idees clau: utilitat, funcionali-
tat, materials, característiques 
físiques (pes, volum, rigidesa, 
flexibilitat…).

Recursos: envasos de diver-
sos materials portats pels ma-
teixos nois o procedents de la 
cuina del centre o altres serveis 
(envasos de materials d’oficina, 
etcètera). 

Desenvolupament: per grups, 
els nois rebran un tipus d’envàs. En una taula, els envasos de metall (per exem-
ple, de refresc o de conserva, encara que podrien ser per a dues taules dife-
rents). En una altra, envasos de cartró. En una tercera, brics. En una quarta, 
ampolles de PET (poliestirè expandit). En una cinquena, envasos de poliestirè 
expandit (de safates de fruita, per exemple). Cada grup parlarà durant una esto-
na de les característiques d’aquest material, tocant-lo, observant-lo, mesurant-
lo i comentant per a què es fa servir, intentant esbrinar per a què. Després es-
criuran un petit text en què se li “parla” a l’envàs per posar-lo content, explicant-li 
quins són els seus millors trets i avantatges pels quals pot sentir-se orgullós 
d’ajudar les persones en la seva vida quotidiana. 

A casa: obrirem la nevera i els armaris per veure quin tipus d’envasos hi ha. 
Podem parlar de per què ens agrada un tipus o un altre d’envàs quan hi ha di-
versos per triar (ampolla o bric per a la llet, bric, metall o pot de vidre per a una 
salsa…). 

Més: mirar amb curiositat catàlegs de supermercats, descobrir la presència 
d’envasos en molts àmbits de la vida (al lavabo, a l’oficina, en les llaminadu-
res...). 

Puja-li l’autoestima al teu envàs: 
el que té de bo.
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Quan l’envàs no arriba
al seu destí, 
la naturalesa pateix.

Objectiu: sensibilitzar cap al respecte per la naturalesa. Ser capaços de 
pensar què succeiria si no la cuidem i veure de quina manera tots podem 
contribuir al nostre nivell amb la part que sí que podem millorar. 

Idees clau: responsabilitat personal, hàbits i conseqüències mediambientals.

Recursos: envasos, pintura, adhesius i papers de colors (seda, paper arris-
sat, cel·lofana) i palets tipus broqueta o gelat. Caixa gran de cartró per fer un 
guinyol si es desitja crear un marc per a l’obra i cartolines per als decorats.

Desenvolupament: els nois inventaran una història per explicar de mane-
ra positiva les conseqüències de fer bé les coses. Començarà per la frase 
“aquesta és la història d’uns nois que respectaven el medi ambient. Això és 
el que feien…”. Els protagonistes seran personatges creats amb envasos 
reciclats. 

A casa: buscar històries a Youtube que expliquin com reciclar i respectar el 
medi ambient serveix per tenir un planeta més net per a tots. 

Més: “Els profes compten” és el concurs per a professors que Ecoembes 
organitza anualment per donar veu als docents i el seu alumnat sobre qües-
tions mediambientals. Més informació aquí: vegeu enllaç.

Els nois que respectaven el medi ambient.

Objectiu: imaginar conseqüències de la falta de res-
pecte pel medi ambient i associar l’hàbit de reciclar al 
compromís personal amb aquest respecte.

Idees clau: circuits, abocadors, contenidors, acereries, 
papereres, plantes de selecció i reciclatge. 

Recursos: ordinadors amb connexió a Internet, enci-
clopèdies i llibres sobre reciclatge de la biblioteca del 
centre. Cartolines i material d’escriptura i dibuix. 

Desenvolupament: els nois es dividiran en dos 
grups: V i C. Els del grup V utilitzaran tots els mitjans 
d’informació al seu abast per aprendre què és un abo-
cador, què hi anirà a parar i quin tipus de problemes 
produeixen. Els del grup C faran el mateix per conèixer 
millor què ocorre amb els envasos que van als con-
tenidors de reciclatge. Dins d’aquest grup podem fer 
subgrups. El primer rastrejarà els envasos de cartró i 
el paper i el que succeeix quan arriben a les empre-
ses papereres per al seu reciclatge. El segon seguirà 
els envasos de metall fins a les acereries. El tercer es-
brinarà què ocorre amb el plàstic quan es porta a les 
plantes de selecció i empreses de reciclatge. I el quart 
esbrinarà què ocorre amb els envasos de vidre. Cada 
un dibuixarà els camins que segueixen i les xifres més 
interessants en la seva cartolina. Després s’exposarà a 
les parets i es presentarà als altres.
 
A casa: analitzarem la galleda de la resta per assegu-
rar-nos que no queden envasos de plàstic, llaunes, me-
tall, bric, cartró o vidre, sense caure en la temptació de 
dipositar-hi res que no sigui envàs i que no es reciclaria 
i espatllaria la resta. 

Més: aquest vídeo ens mostra com es reciclen una 
vegada i una altra les llaunes de refresc gràcies a la 
separació de residus d’envasos. 
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Són dos quarts de vuit del matí. Sona el despertador, 
hora de llevar-se. Mentre et vesteixes escoltes una 
cançó del teu cantant favorit a tot volum a la ràdio. De 
camí al col·legi creues tots els carrers sense respec-
tar els semàfors i els cotxes han de frenar en sec per 
no atropellar-te. En arribar al col·legi, encara que hi ha 
companys a la fila, t’obres pas a empentes per davant 
de tots i et poses davant... 

Què et sembla tot això? És el que fas normalment 
als matins? Oi que no? Perquè hi ha unes normes de 
convivència que hem de respectar. No podem escoltar 
música a tot volum a dos quarts de vuit del matí perquè 
alguns veïns poden estar dormint; ni creuar el carrer 
sense respectar els semàfors, perquè podem provocar 
un accident; ni passar els primers a la fila perquè hi 
ha una norma que dicta que l’ordre l’estableix l’ordre 
d’arribada. Això és així i cal respectar-ho. Això et mos-
tra com és d’important la convivència a les nostres vi-
des.

Conviure implica una sèrie de normes creades, acor-
dades o que simplement existeixen i respectem pel 
que anomenem “sentit comú”, per poder viure en or-
dre, harmonia i respecte. Normes a casa amb la famí-
lia; al col·legi amb professors i companys; al barri amb 
els veïns, als espais i serveis que ocupem i utilitzem… 
i, per acabar, amb el planeta Terra, que ens ofereix 
generós els seus recursos i meravelles naturals i amb 
el qual també hauríem de conviure. Sense aquestes 
normes de convivència, la nostra vida i el nostre dia a 
dia seria el caos més absolut i cap de les nostres ac-
tivitats diàries es podria desenvolupar amb normalitat. 

A la llar, encara que no tinguem normes formals i es-
crites, hi ha una sèrie de regles que donem per fetes 
i que permeten que la convivència familiar sigui mi-
llor: tots han de col·laborar en les tasques de la llar; 

respectar els horaris per llevar-se, anar-se’n a dormir, 
menjar…; s’ha de consultar si volem convidar amics 
a casa, o fins i tot si algú vol tenir una mascota... Tots 
compartim un espai reduït i hem de conviure-hi.

La convivència escolar té unes normes senzilles però 
ben definides. Els nois aneu creixent any rere any, i en 
l’escola assimileu nous coneixements al mateix temps 
que les pautes de convivència que us acompanyaran 
tota la vostra vida. A vegades pensem que els profes-
sors no paren d’insistir en la puntualitat, la higiene, 
l’ordre, alçar la mà per preguntar... Ho repeteixen una 
vegada i una altra. Però és que ells saben bé que tot 
això cal interioritzar-ho perquè, al final, s’arribi a fer 
sense pensar. Si ho aconseguiu, en el futur tindreu 
molt guanyat per conviure en el món dels adults i com-
portar-vos adequadament en qualsevol lloc. 

Finalment, i tan important com les altres convivències, hem 
de cuidar especialment la nostra convivència humana 
amb el planeta Terra. Les plantes, els animals, els és-
sers humans... Tots compartim aquest meravellós es-
pai en l’univers. Si no sabem conviure els uns amb els 
altres i respectar-nos al màxim, cada vegada hi haurà 
més espècies d’animals i plantes en perill d’extinció; el 
gel dels pols continuarà desapareixent i el nivell de les 
aigües creixent; hi haurà més contaminació en l’aire... I 
tot perquè l’ésser humà es comporta de manera egoista 
i no respecta les normes bàsiques de convivència, que 
al final ens afecten a totes les persones per igual. Hem 
de tenir esperança que, entre tots, podem inventar les 
maneres de frenar aquest deteriorament. Si tots acor-
dem normes i sistemes per fer-ho, n’hi haurà prou de 
respectar-los perquè aquest meravellós planeta continuï 
girant ple de vida durant milers d’anys més.

La convivència

Cicle infantil

Cicle inicial

Ciclo mitjà

Ciclo superior

Reciclatge
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Respectem el torn per 
conviure.
Objectiu: que tots els alumnes siguin conscients de 
l’important que és respectar les normes de convivència 
a l’aula, i l’escola en general, per a la nostra convivèn-
cia diària.

Idees clau: normes de comportament, sentit comú, 
respecte cap als nostres companys i professors.

Recursos: un rellotge de sorra o un cronòmetre gran 
que tots els alumnes puguin visualitzar des de les se-
ves taules a l’aula.

Desenvolupament: el professor explicarà als alumnes 
que hi ha tota una sèrie de normes de convivència 
bàsiques com és l’ordre a la fila, guardar el torn per par-
lar a classe, respectar l’ordre d’entrega quan acabem 
una tasca, etc., que si no respectem no ens permeten 
avançar. El professor tindrà un rellotge de sorra o 
un cronòmetre sobre la seva taula, i cada vegada que 
un alumne se salti alguna d’aquestes normes de con-
vivència pararà la classe durant dos minuts. Si molts 
alumnes se les salten, la classe no es podrà dur a ter-
me i tots hauran de reflexionar sobre el que ha passat.

A casa: també podem respectar torns en molts mo-
ments, com esperar per compartir el lavabo, passar-
nos els aliments en els menjars, entrar o sortir per la 
porta sense haver de ser el primer... Sense que sigui 
necessari alçar la mà com a l’escola, sí que podem te-
nir aquesta atenció d’esperar l’altre per a conviure. 

Més: el professor proposarà fer una classe sense nor-
mes de convivència, on cada alumne intervingui i parli 
quan vulgui, no respecti l’ordre de la fila, agafa el mate-
rial que necessita sense tenir en compte els seus com-
panys, etc. Veurem què succeeix!

Objectiu: ser conscients que 
sigui quin sigui el problema, el 
conflicte o la desavinença, a 
través del diàleg i la bona vo-
luntat per part de tots trobarem 
la manera de solucionar-ho i 
fer possible una convivència 
en harmonia i relaxada per a 
tots.

Idees clau: diàleg, compren-
sió, anàlisi i reflexió sobre 
problemes i conflictes, tant a 
nivell personal com familiar i 
de l’escola.

Recursos: rotllos de cartró del paper d’alumini o de paper higiènic (es poden 
portar de casa), goma EVA, tisores, retoladors, grapadora, cinta adhesiva, pur-
purina.

Desenvolupament: a la classe de Plàstica, amb l’ajuda del professor, crearem 
una vareta màgica amb els cartrons dels rotllos, la goma EVA, la cinta adhesi-
va i les grapadores. A continuació, la pintarem amb els retoladors i li acabarem 
de donar el toc final amb la purpurina. Aquesta purpurina serà màgica i ens aju-
darà a resoldre, junt amb el diàleg i la reflexió, tots els problemes que sorgeixin. 
Ja veureu com parlant i buscant solucions no hi ha cap conflicte de convivència 
que no puguem superar. Només es tracta d’entendre el perquè, recapacitar, 
plantejar altres opcions, demanar perdó si és necessari i, al final, arribar a un 
consens perquè puguem conviure tots contents. 

A casa: la vareta màgica continuarà funcionant a casa. La tindrem a mà, i 
quan s’origini un conflicte (perquè no s’ha complert amb una tasca o compartit 
quelcom o ajudat o respost malament…), i abans que s’iniciï una discussió, 
la vareta màgica buscarà la fórmula més ràpida i adequada per solucionar la 
situació sense confrontació.

Més: com a vegades no som prou objectius amb la nostra pròpia realitat, ani-
rem amb la nostra “vareta màgica” a una altra classe de l’escola i els dema-
narem als alumnes que ens expliquin problemes de convivència que tinguin 
a l’aula. Junt amb la vareta i el nostre sentit comú, intentarem solucionar-los.
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La vareta màgica que arregla els 
problemes de convivència.
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Objectiu: que tots els alumnes de la classe arribin puntuals al matí i a la tarda 
per aconseguir que la classe pugui començar sempre a temps i amb els alum-
nes relaxats.

Idees clau: companyonia, compromís, esforç, disciplina, organització del 
temps.

Recursos: comptador de “dies de puntualitat” per a la classe, a partir de tar-
getes de cartolina amb grans números escrits en elles; agendes dels alumnes.

Desenvolupament: el famós escriptor William Shakespeare va dir una vega-
da: “Millor tres hores massa aviat que un minut massa tard”. Pot semblar exa-
gerat, però arribar tard a classe els fa començar el dia nerviosos i desconcen-
trats i distreure els altres. La classe es comprometrà (amb l’ajuda dels pares) 
a intentar ser al més puntual possible. Cada dia que passi que tots arribin a la 
seva hora, s’afegirà un número més al comptador de la classe. Si algun dia hi 
ha un retard de menys de 5 minuts, el comptador retrocedirà 1 punt, mentre 
que si algú arriba més tard d’aquest temps, es tornarà a començar des de zero. 
Les classes també poden competir a veure qui aconsegueix el rècord de dies 
de puntualitat.

A casa: avançarem deu minuts tots els rellotges ja siguin de paret, de polsera 
o en els mòbils. D’aquesta manera, encara que siguem una mica impuntuals, 
sempre arribarem a temps. És qüestió d’organització.

Més: el professor llegirà la història de “Blanc i Negre”, que narra com aquests 
dos colors no van aconseguir formar part de l’arc de Sant Martí per la seva im-
puntualitat. També poden competir entre classes pel seu rècord de dies seguits 
en els quals tots han arribat puntuals: vegeu enllaç.

El rellotge del respecte. Compleix amb la teva part.

220 21
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Objectiu: els alumnes han de ser conscients que 
aquestes normes de convivència també tenen reper-
cussió quan treballen en equip, i tots junts han d’establir 
unes regles de participació per obtenir bons resultats i 
tot l’equip s’esforci per igual.

Idees clau: treball en equip, participació equitativa, 
diàleg, divisió de tasques.

Recursos: un contracte redactat pels mateixos alum-
nes; cartolines de colors DIN A3, colors i cola.

Desenvolupament: es proposarà fer un mural sobre 
els diferents grups d’animals vertebrats: mamífers, aus, 
peixos, rèptils i amfibis. Es dividirà la classe en grups i 
cada un d’ells marcarà les tasques que cada alumne ha 
de fer de buscar informació i fotografies sobre els 
diferents animals que els hagin tocat. El professor els 
ajudarà a redactar un contracte on tots els membres de 
l’equip es comprometen a fer el seu treball i a respectar 
els temps d’entrega establerts, i el firmaran. L’alumne 
que no compleixi aquest contracte no serà avaluat al 
final del projecte.

A casa: ens repartim les tasques de la llar i ens com-
prometem a fer-les en els temps establerts. Si algun 
membre “de l’equip” falla en el seu compromís podrem 
observar les conseqüències: ens quedarem sense 
menjar, s’acumularan els plats a la pica o al rentavaixe-
lles, no tindrem roba neta per posar-nos, etc.

Més: a classe, amb l’ajuda del professor, pensarem 
en sectors laborals que necessitin treballar en equip. 
Analitzarem les conseqüències que un dels membres 
del grup no faci la seva part (per exemple: en un su-
permercat, encara que tinguin totes les mercaderies al 
magatzem, si els reponedors no les col·loquen ningú 
no podrà comprar-les).

ININ
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Et respecto i per això 
t’ho dic així.
Objectiu: ser capaços de fer comentaris crítics si és ne-
cessari des del respecte i la reflexió, i sense sentir-nos 
violents. Simplement hem de ser capaços d’expressar les 
nostres opinions i els nostres sentiments. Segons l’expert 
Eric Schuler, “l’assertivitat és una eina que t’ajuda a ser tu 
mateix, i a no tenir por ni vergonya de les teves pròpies 
idees i pensaments”.

Idees clau: reflexionar, pensar abans de parlar, opinar, 
argumentar, no enfadar-se per rebre comentaris crítics 
però sincers.

Recursos: folis DIN A4 i llapis per escriure; una bossa 
petita on col·locar els papers amb els noms dels alumnes 
de la classe.

Desenvolupament: escriurem el nom de tots els alum-
nes de la classe en papers petits que doblegarem fins a 
formar una boleta i les posarem en una bossa; cada un 
agafarà una boleta, només pot canviar-la si li surt el seu 
nom. A continuació, cada alumne haurà d’escriure un llis-
tat de coses positives i alguna negativa sobre el company 
que li hagi tocat. Tant en un cas com en l’altre, s’haurà 
d’escriure una explicació més o menys raonada de per 
què utilitzem aquests adjectius. A continuació s’hauran 
de llegir des del centre de l’aula els nostres comentaris, 
dirigint-nos a més a la persona sobre la qual hem escrit, 
amb afecte, tranquil·litat i seguretat.

A casa: cada membre de la família haurà de dir quelcom 
positiu i negatiu de la resta i del seu comportament a la 
llar. No es tracta de discutir i barallar-se. Simplement, con-
sisteix a dir el que pensem de manera tranquil·la i pausa-
da per millorar la convivència entre tots.

Més: a l’escola, quan tinguem una altra estona lliure, 
aquesta vegada escriurem sobre les coses positives i ne-
gatives que pensem de nosaltres mateixos i explicarem el 
perquè del nostre comportament. També sortirem al mig 
de la classe i, mirant els nostres companys als ulls, llegi-
rem el que hem escrit.

Objectiu: parar atenció als objectes, al material i a les coses que utilitzem 
diàriament, ja siguin els nostres o d’altres persones; tot té un valor, per molt 
petit i insignificant que ens sembli, i ha de ser tractat amb respecte.

Idees clau: ser curosos, polits i organitzats; intercanvi d’objectes; respecte cap 
a les coses de terceres persones.

Recursos: llibres; folres per a llibres, adhesius i bolígrafs per al bookcrossing 
(una pràctica que consisteix a deixar llibres en llocs públics perquè els agafin 
altres lectors).

Desenvolupament: el professor demanarà als alumnes que portin un llibre a 
classe per intercanviar amb el seu company de taula. Encara que sigui un llibre 
antic, aquest ha d’estar en perfecte estat. Tots els alumnes es comprometen a 
emportar-se el llibre a casa, llegir-lo, cuidar-lo i tornar-lo en el temps acordat. 
Si no ho han acabat poden demanar una pròrroga, però el llibre sempre serà 
tornat en perfecte estat. Hem d’aprendre que qualsevol llibre o objecte, nostre 
o de tercers, ha de ser tractat amb afecte i delicadesa. Hem d’aprendre a va-
lorar les coses.

A casa: podem intercanviar jocs de consoles amb el nostre germà o amb algun 
veí o amic, sempre que ens comprometem a tornar-los en perfecte estat. Hem 
de tractar-los com si fossin nostres.

Més: l’intercanvi de llibres entre companys d’aula pot derivar en un bookcros-
sing. Evidentment, és una pràctica basada en el respecte. Podeu fer una ullada 
a iniciatives de bookcrossing en escoles com aquesta: vegeu enllaç. 

Et presto quelcom perquè en tinguis 
cura com jo ho faria.

IN
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Objectiu: ser conscients de la 
importància que tenen les pa-
raules i més quan ens arriben 
de la nostra família, els nostres 
professors o amics, i també 
quan som nosaltres els que les 
utilitzem; amb elles podem aju-
dar, agradar i donar confiança, 
però també podem disgustar, 
provocar enveges i fins i tot fer 
mal.

Idees clau: ser conscients del 
poder del llenguatge, aprendre 
nou vocabulari en castellà i en 
anglès, reflexionar sobre les 
nostres paraules abans que surtin disparades de la nostra ment.

Recursos: tres o quatre jocs de Scrabble. Per no comprar-los, la idea és por-
tar-los de casa qui els tingui, o demanar a algun amic que ens el deixi prestat.

Desenvolupament: el professor ens dividirà en quatre o cinc grups i cada un 
d’ells tindrà un Scrabble per jugar. La idea del joc és formar paraules amb les 
fitxes-lletres que tenim. En el nostre cas, a més de formar paraules, aquestes 
també hauran de tenir un significat especial: haurem d’ajuntar lletres per a for-
mar paraules boniques que solem compartir amb les persones que estimem, 
i també paraules negatives i crítiques que poden disgustar els nostres com-
panys, professors o família. Per crear aquestes paraules, tindrem més fitxes-
lletres que en el joc habitual. Després d’aconseguir formar alguna d’aquestes 
paraules claus, reflexionarem sobre si som conscients o no del seu significat 
quan les utilitzem.

A casa: ens reunirem tots a casa el cap de setmana i farem una llista de les 
paraules boniques i positives que ens agraden i ens donen ànims, i una altra 
llista amb les paraules negatives que ens provoquen malestar i fins i tot ens fan 
enfadar. Si algun dels membres de la família diu alguna paraula d’aquesta llista 
sense adonar-se’n, haurà de fer tasques extres en la llar.

Més: repetirem l’exercici amb l’Scrabble, però en llengua anglesa. Més difícil 
encara. El professor ens ajudarà primer a traduir les paraules que volem formar 
i després començarem a jugar amb les fitxes-lletres per aconseguir el nostre 
objectiu. 

Words. Paraules que ajuden, 
paraules que fan mal.

25
M

Objectiu: reflexionar sobre qüestions de convivència 
sobre supòsits pràctics i que plantegin dilemes, presa 
de decisions o implicació personal. El programa “Quin 
dilema” complementa “Abraça els teus valors” i ofereix 
una possibilitat de joc i dinàmica de la classe aportant 
practicitat, amb propostes molt senzilles però que fan 
que els nois prenguin partit i testegin el seu nivell de 
maduresa.

Idees clau: reflexió, ètica i casos pràctics.

Recursos: ordinador amb accés a Internet. 

Desenvolupament: és necessari connectar-se al pro-
grama a www.aldeasinfantiles.es/educa/dilemas i 
triar una de les propostes per a Primària, ja sigui en 
l’àmbit dels dilemes personals, comunicatius o so-
cials. Encara que les propostes es renovin quinzenal-
ment, trobareu a més una extensa base de dilemes 
a l’hemeroteca que també us poden resultar interes-
sants. Tots, d’una manera o d’una altra, al·ludeixen a la 
convivència entre persones, en l’àmbit familiar o esco-
lar o en la vida quotidiana d’un noi.

A casa: “Quin dilema” és un programa també pensat 
per portar a les famílies, on tots els membres poden 
prendre partit per una o altra opció, sense que cap si-
gui realment correcta o incorrecta, sinó que implica un 
nivell o un altre de maduresa ètica. 

Tutories sobre dilemes 
de la convivència.

M
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Felicitant el contrari.
Objectiu: l’esportivitat i el respecte cap al contrari o 
al company són uns dels valors més importants del 
món de l’esport. Posem-la en pràctica en cada partit, 
en cada moment.

Idees clau: esportivitat, companyonia, joc en equip, 
generositat, valorar l’esforç de la resta de jugadors.

Recursos: una pilota de rugbi, petos per als juga-
dors.

Desenvolupament: a la classe d’Educació Física, 
el professor organitzarà un partit de Touch Rugbi, 
una variable del rugbi tradicional que no implica con-
tacte físic. En compte de placatges, s’ha d’agafar 
l’adversari que porta la pilota, el qual ha de dipositar-
la a terra una vegada que el toquen. Igual que el 
rugbi tradicional, el Touch Rugbi es caracteritza per 
la seva esportivitat. Els membres de cada equip se 
saluden sempre en començar el partit i, en finalit-
zar, l’equip perdedor forma un passadís i aplaudeix 
esportivament l’equip guanyador. Ambdós equips, al 
seu torn, han de respectar les decisions de l’àrbitre i 
saludar-lo a l’inici i al final del partit.

A casa: triarem algun joc de taula o de cartes que 
ens agradi a tots (Uno, Carcassone, Virus, Monopoly, 
etc.) i jugarem algunes partides. Això sí, prohibit fer 
trampes, mirar les cartes dels altres o enfadar-se si 
perdem. En acabar la partida, tots felicitarem ama-
blement el guanyador o guanyadors.

Més: a classe llegim el decàleg de Fernando Romay, 
que encara que va dirigit als pares i al món del bàs-
quet es pot extrapolar a qualsevol esport i a qualsevol 
edat. Deu punts d’allò més interessants i sensats.

Objectiu: aconseguir expressar per escrit allò que no ens atrevim a dir de parau-
la. Buscar opcions perquè expressin lliurement el que senten.

Idees clau: llibertat d’expressió, respecte i comunicació escrita.

Recursos: una caixa gran de cartró, tisores, cúters, retoladors.

Desenvolupament: convertir una gran caixa de cartró en una bústia on dipositar 
les seves cartes. En aquesta bústia, els alumnes hauran de dipositar una carta 
en què expliquin coses que no els agraden i que succeeixen a classe a nivell 
de grup, o temes que els afecten personalment. El professor recollirà les cartes 
dipositades (que seran anònimes) cada setmana i llegirà davant de la classe 
les més significatives. Entre tots intentaran buscar solucions als conflictes que 
s’expliquen, sense assenyalar culpables o perjudicats, sinó de forma construc-
tiva. 

A casa: cada membre de la família escriurà quelcom que no li agrada de com 
funciona a la llar i quelcom que sí, i ho penjara en la nevera. Quan tots hagin 
escrit el seu paper els llegiran junts i intentaran buscar solucions.

Més: valorar l’evolució de la bústia amb el pas del temps per comprovar si es van 
resolent algunes de les situacions que explicaven.

Bústia de la convivència.

S
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Objectiu: acostumar-nos a conviure i a respectar persones de totes les edats. 
Els avis i les persones grans ens poden ensenyar moltes coses.

Idees clau: compartir experiències, aprendre a escoltar, conviure amb persones 
de generacions diferents, reflexionar sobre com evoluciona la societat.

Recursos: càmera de vídeo, programa d’edició de vídeo senzill que el nostre 
professor ens pugui ensenyar a utilitzar sense moltes complicacions.

Desenvolupament: investigarem si al barri on es troba la nostra escola hi ha 
alguna associació o residència de la tercera edat. Contactarem amb ells i veurem 
si poden venir un dia a classe o anar a visitar-los. Prepararan preguntes sobre 
com era la convivència a l’escola i a casa quan eren petits. Demanarem permís 
per gravar-los i muntar un petit vídeo sobre aquestes respostes. 

A casa: invitarem a berenar en una cafeteria els nostres avis o algun veí o cone-
gut gran perquè ens expliquin com convivien amb els seus pares i si creuen que 
hi ha ara més o menys respecte que en la seva època.

Més: per completar el reportatge en vídeo podem gravar diversos professors i 
alumnes a l’escola parlant sobre records de convivència i respecte. Així tindrem 
un treball amb punts de vista i èpoques molt diferents.

Conviure sense edat.

Objectiu: reflexionar sobre les diferències que exis-
teixen entre les persones en general (de raça, nacio-
nalitat, gènere, aspecte físic, mentalitat, pensament, 
etc.) i arribar sempre a la conclusió que tots som 
iguals i que hem de respectar les diferències de cada 
un, com els seus trets d’identitat, diferències que mai 
de la vida han de conduir a cap tipus de maltracta-
ment.

Idees clau: llibertat d’expressió i de pensament, ober-
tura de mires, varietat, originalitat, paleta de colors.

Recursos: un ordinador per escriure un guió de tea-
tre, vestuari, decorats i attrezzo.

Desenvolupament: entre tots els alumnes pensaran 
idees per a una obra de teatre en què el protagonista 
pateixi maltractament (físic o psicològic) per part dels 
seus companys perquè és d’una raça diferent, pel seu 
aspecte físic o perquè va vestit de forma diferent que 
la majoria, etc. La moralitat ha de ser que al món, amb 
milers de milions d’habitants, cada persona és dife-
rent. Per això, per conviure en pau, hem de respectar 
la diversitat. I castigar el maltractament sigui del tipus 
que sigui. Les persones que maltracten són sempre 
individus acomplexats que no entenen que en la di-
versitat està la riquesa de l’espècie humana.

A casa: busquem casos al llarg de la història de per-
sonatges o grups que han patit maltractament per les 
seves diferències (Nelson Mandela, Mahatma Ghan-
di) i analitzarem per què i com lluitaven i lluiten pels 
seus drets. 

Més: després d’acabar l’obra, reflexionem dalt 
l’escenari sobre si algun de nosaltres s’ha sentit al-
guna vegada maltractat. Poden parlar d’ells mateixos 
o de casos que coneguem o sobre els quals haguem 
llegit o escoltat parlar.

Defenc el seu dret a ser 
diferent, a no 
ser maltractat...
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Objectiu: compartir amb la resta de professors com ens relacionem amb els 
alumnes i com es desenvolupa la convivència amb ells en les hores de classe. 

Idees clau: compartir, normalitzar, establir protocols, exposar els nostres 
sentiments.

Recursos: cadires en cercle, un ordinador per anar apuntant les idees/nor-
mes que vagin sorgint per crear un possible protocol.

Desenvolupament: a les escoles hi ha diferents protocols sobre com ac-
tuar en diferents situacions, però aquests solen enfocar-se a la solució d’un 
problema quan aquest ocorre i no tant a la prevenció. Els professors, durant 
alguna de les seves hores de claustre, seuran en cercle i compartiran amb 
la resta dels seus companys els seus dubtes i idees de com actuar amb els 
alumnes davant de diferents situacions (per exemple: què fer si un noi plora, 
si es comporta malament, si insulta, si no respon, etc.). Segur que cada mes-
tre té el seu llibre, però es poden unificar les formes i crear un protocol con-
sensuat a seguir entre tots. S’hi poden incloure temes candents com l’abús de 
menors, que tenen un gran impacte sobre la reputació dels centres.
 
Més: una vegada el protocol estigui acabat el poden presentar al Consell 
Escolar, on la resta de les persones que representen l’escola (direcció, pares, 
personal de neteja, etc.) en donen la seva opinió i, finalment, s’acabi referen-
dant. 

Tutoria d’avaluació: comissió 
de convivència.

Si volem que l’equilibri del planeta es mantingui hi hem 
de col·laborar tots. Som éssers intel·ligents i podem 
pensar maneres de deixar de contaminar i, sobretot, 
d’acumular residus. El canvi és pensar en el fem com 
un valuós recurs que es convertirà en nous materials, 
més ecològics i igual de bonics i útils. Per a això exis-
teix ja un sistema que funciona pensant com tu, amb el 
respecte pel medi ambient: el cicle dels envasos. Co-
mença amb el fabricant, que imagina el millor envàs 
perquè sigui lleuger, fàcilment separable i amb mate-
rials que podran ser reciclats. 

Compliran amb les lleis per ajudar a fer que es reciclin 
colze a colze amb els ajuntaments, que posaran conte-
nidors en els millors llocs i camions perquè recullin els 
envasos. Després, moltes empreses estaran esperant 
rebre aquests envasos vells per convertir-los en nous 
productes, des de folres polars fins a bicicletes noves. 
I només faltes tu, perquè si els consumidors com tu no 
usen els contenidors de colors, res funcionarà. 

Si ho fas, a més d’ajudar el planeta, col·labores amb 
tots els que pensen i treballen perquè hi hagi menys 
abocadors i amb els teus conciutadans que, amb el 
seu esforç, fan que la “maquinària verda” funcioni. Oi 
que així és magnífic conviure? 

Titorías de reciclaxe.

La 
convivència
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Objectiu: visualitzar el procés del reciclatge com un gran 
circuit en què cada persona també forma part, almenys 
com a consumidor. Comprendre les altres parts implica-
des: el disseny i la producció, la distribució fins als majo-
ristes i les botigues, el consum a la llar, el reciclatge, la 
planta de selecció i les empreses que processen aquests 
envasos i els converteixen en nous materials. 

Idees clau: sistemes, cicles, gestió de residus, fàbriques, 
comerciants, consum, recollida en camions, planta de se-
lecció, papereres, acereries i empreses de reciclatge. 

Recursos: samarretes o petos de colors, espai ampli i 
música. 

Desenvolupament: aquest és un joc de rotllanes en què 
diferents equips intervenen amb samarretes de diferents 
colors: uns com a consumidors, d’altres com a envasa-
dors, d’altres com a institucions i un quart grup com a 
recicladors (també poden fer servir petos distintius). Al 
so de la música, les rotllanes donaran voltes les unes 
amb les altres. Després hauran d’unir-se de dos en dos, 
barrejant-se, per al final formar un cercle més gran amb 
els quatre colors, intentant fer que no es repeteixin uns 
al costat dels altres.

A casa: podem veure mostres de tots aquests 
col·laboradors del reciclatge localitzant els punts verds 
dels envasos, ubicant els contenidors de colors i el punt 
net més pròxim a la nostra llar o buscant exemples de 
productes reciclats.

Més: també es pot fer una versió del palo de mayo amb 
cintes de quatre colors lligades a la part superior que els 
nois trenen en anar girant al voltant encreuant-se. Si vo-
leu saber més sobre tots els elements que intervenen en 
el cicle de vida i reciclatge dels envasos, aquí teniu una 
infografia que us pot ser molt útil: vegeu enllaç. 

El cicle de la col·laboració.

Objectiu: comprovar la reutilització dels envasos i la seva transformació en 
objectes d’utilitat amb un component orgànic afegit: la sembra i recollida de 
vegetals. Veure créixer les plantes ajuda a comprendre millor el cicle de la vida, 
del naixement al creixement i la importància de mantenir la nostra relació amb 
la naturalesa. 

Idees clau: reutilització, conservació, creació i vida vegetal.

Recursos: envasos de plàstic de diferents mides (des de grans garrafes fins 
a ampolles petites), punxons per als forats de filtrat de l’aigua, terra, llavors i 
regadores.

Desenvolupament: reutilitzant (una de les tres R) per a tots.

A casa: podem fer testos per a la terrassa o el balcó, en ampolles petites per 
a la cuina, per a les plantes aromàtiques o fins i tot penjolls, si no disposem 
d’espai.

Més: un enllaç sobre les verdures més fàcils de fer germinar per evitar la frus-
tració inicial a vegeu enllaç i un sistema de degoteig casolà amb ampolles de 
plàstic: vegeu enllaç. 

Hort o jardí aromàtic amb
testos envasos.
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Objectiu: comprendre que el reciclatge és una forma de posar-nos d’acord per 
aconseguir objectius que beneficien a tots i que fer-ho bé és aprofitar eficientment 
els recursos i participar com a ciutadà en l’atenció del planeta. 

Idees clau: coordinació, col·laboració, sistemes complexos, reciclatge, envasos, 
contenidors adequats i impropis.

Recursos: mostres d’envasos, catàlegs amb fotos d’envasos o bé fitxes de carto-
lina i llapis de colors per pintar-hi. Espai suficient per posar-se en fila o en cercle.

Desenvolupament: no n’hi ha prou amb reciclar molt, cal fer-ho bé. Quan ens equi-
voquem i dipositem al contenidor envasos incorrectes, anomenats “impropis”, estem 
espatllant l’esforç que han fet tots els que han depositat envasos en aquest conte-
nidor. Si un cartró tacat de greix cau en el contenidor blau i taca la resta de cartró i 
paper, dificulta el seu reciclatge. Si hi llancem coses que no són envasos en el groc, 

El joc dels errors: reciclo bé 
perquè convisc amb els altres.

233
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el procés de separació es ralentitza i, al final, tot això 
acabarà a l’abocador. Aprendre què està bé i malament 
ens ajudarà a fer que, entre tots, ho fem molt millor i 
s’aprofitin més i més materials. Sobretot, farem sempre 
la pregunta, “Ets un envàs?”, abans de separar-ho. 
Si la resposta és no, era un impropi i ho hem detec-
tat. Si és sí, llavors cal veure si té parts i de què són 
per poder dipositar-les: en el blau, les parts de cartró 
o paper; en el groc, les de plàstic o metall i els brics, i 
en el verd, les de vidre. Ara jugarem a provar l’astúcia 
dels altres triant envasos difícils o productes que no són 
envasos però que molts confondrien i llençarien al con-
tenidor de color només perquè estan fets de plàstic o 
metall, per exemple. Podem portar-los al col·legi com a 
mostres o retallar-los de catàlegs o dibuixar-los en unes 
cartolines o fitxes per ensenyar-les als altres. Posarem 
en fila els companys i s’aniran mostrant per ordre les 
imatges. Si encerta, se segueix amb el següent. Si falla, 
continuem amb el que li segueix fins que algú ho encer-
ta, que passarà davant del primer que es va equivocar. 
Al final de la sessió guanyaran els 5 primers, els millors 
recicladors de la classe.

A casa: els nois poden ensenyar molt els pares quant a 
reciclatge. La superpregunta “de veritat ets un envàs?” 
se la portaran a casa com a truc per reciclar millor. Així, 
estaran segurs que la seva contribució a la convivència 
estarà garantida.

Més: fes aquest test per conèixer la teva ecoidentitat... 
quina creus que serà?: vegeu enllaç.
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En una vida ideal, en la qual totes les persones fossin 
respectuoses, educades, racionals i amables amb els 
altres, la convivència es desenvoluparia sempre en 
harmonia, pau i tranquil·litat. I quan sorgissin proble-
mes, sabríem resoldre’ls amb el diàleg, la compren-
sió, una ment oberta i sentit comú. És clar que podria 
haver-hi malentesos, desavinences i formes de pen-
sar diferent, però no hi ha conflicte ni diferència que 
justifiqui arribar a la violència. Davant de la violència, 
sí o sí, tolerància zero.

L’agressivitat i la violència física és un comportament que 
ve dels nostres avantpassats prehistòrics, quan no hi ha-
via altres armes més enllà dels cops de puny, els cops de 
peu, estirar els cabells o les garrotades… Ni tan sols sabien 
parlar i la seva intel·ligència estava molt desenvolupada. 
Però avui en dia… ¿val la pena resoldre algun problema a 
l’estil “cavernícola”? És clar que no. La violència física és 
prohibida i castigada en la nostra societat, i no sols no s’ha 
d’utilitzar, sinó que a més hem de vigilar que ningú la utilitzi: 
a casa, a l’escola, en els esports, etc. En una situació de 
violència física, actua amb rapidesa i cautela. Avisa el teu 
entrenador, el teu professor o els teus pares, però no deixis 
mai d’intervenir-hi, ja siguis la víctima o un espectador.

A vegades hi ha nois que peguen, i sol dir-se que són “molt 
moguts” o “nerviosos” o “no saben com expressar-se”. Però 
ni si ets actiu ni si ets tímid hi ha excusa per insultar, donar 
cops de peu al pati, cops de puny al passadís d’amagat o 
empentes en un partit. Darrere de qualsevol tipus de vio-
lència hi ha persones amb problemes que han de ser trac-
tades com més aviat millor perquè ningú pateixi les seves 
conseqüències. Segurament, qui pega, dóna empentes, 
crida, esgarrapa o mossega no se sent orgullós ni content 
en la seva pell ni li agrada la seva vida, encara que semblin 
“gegants”. Però entre tots podem fer molt per solucionar-ho.

Una altra cosa és reconèixer, detectar i frenar els que 
exerceixen la violència psicològica. Aquesta és més peri-
llosa encara, perquè pot passar desapercebuda però cau-
sa tant dolor o més que els cops de peu. Parlem dels que 
es burlen d’altres, insulten, parlen malament per darrere 
dels altres, inventen formes d’emprenyar per esport, posen 
malnoms per l’aspecte físic per sentir-se superiors, senten 
enveja de les notes que treuen els altres, etc. No cal ac-
ceptar les seves “veritats” i cal pensar per damunt de tot 
que cadascú és diferent i que allò bonic del món està en 
aquestes diferències. Si no connectem amb algú no passa 
res, perquè tampoc hem de ser amics de tots, però això no 
ens dóna permís per fer comentaris de menyspreu o burla. 
Sobretot, recordeu: respecte, respecte i més respecte.

Quan et sentis malament o vegis algú sentir-se malament, 
repeteix-te aquesta frase: absolutament ningú té dret a mal-
tractar. Tots som iguals i volem el mateix: ser feliços i ser 
ben tractats. La millor norma de vida és no dir o fer res que 
no t’agradaria que et diguessin o et fessin a tu. Fàcil, oi? I 
una altra més: no deixar passar les injustícies, perquè estar 
callat és quasi el mateix que cometre-les tu. El respecte el 
pots exigir per a tu i per als altres. I si et diuen “no t’hi fiquis” 
o “a tu no t’importa”, pensa: és clar que m’importa. No siguis 
mai immune a la violència. 

Si no pots defendre’t o defensar tu els altres, busca el su-
port dels amics, la família, els professors o algun adult. 
L’avantatge del que assetja és sempre fer-te creure que es-
tàs sol i no pots fer res. Però aquest és només un miratge: 
per descomptat que pots. Tens dret i tens raó. Això sempre 
venç. 

El compromís 
contra la violència

Cicle infantil

Cicle inicial

Ciclo mitjà

Ciclo superior

Reciclatge
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Et demano perdó. 
No ho faré més.

35
INF

Objectiu: prendre consciència de les accions que fem 
o diem a propòsit o sense voler, que poden fer mal als 
companys. Reflexionar sobre això, demanar perdó i 
comprometre’s perquè no torni a succeir.

Idees clau: reflexió, conseqüències, penediment, com-
prensió, compromís.

Recursos: cartolina i retoladors.

Desenvolupament: a l’hora de tutoria que els alumnes 
tenen a la setmana amb el professor, aquest proposarà 
que els nois expliquin situacions en què hagin pegat o 
fet mal a algun company, de manera física o de parau-
la. La víctima pot explicar com es va sentir. El primer 
es comprometrà a no tornar a fer-li mal mai més i li 
demanarà perdó. El professor escriurà a la cartolina el 
que va ocórrer, i “l’agressor” firmarà conforme es com-
promet a no tornar a pegar, insultar o criticar. I així, un 
per un, tots els alumnes que vulguin comentar si algu-
na vegada han pegat o s’han rigut d’algú. És important 
destacar que no es tracta d’assenyalar ningú. És no-
més un exercici per prendre consciència de les accions 
negatives, demanar perdó i reflexionar sobre això per 
no tornar a fer-ho.

A casa: si tenen germans, parlar sobre com ens hem 
sentit quan ens hem barallat o pegat. També pensar 
com resoldre-ho la pròxima vegada per no arribar a la 
violència. Si no tenen germans, pensar en algun alter-
cat amb algun cosí o un amic. Als llibres d’El diari de 
Greg hi ha altercats entre els germans contínuament.

Més: en les següents tutories revisarem si algun alum-
ne ha tornat a pegar o a insultar. Els recordarem el seu 
compromís, i veuran de quina altra forma podrien haver 
reaccionat. 

Objectiu: que assumeixin la responsabilitat de cuidar i defensar un alumne 
més petit que ells; segur que el vincle que es crea farà que el més gran estigui 
sempre pendent i no permeti que ningú li faci mal al més petit.

Idees clau: responsabilitat, ser conscients que hi ha persones més indefenses 
que nosaltres només per la seva edat, protecció, amistat.

Recursos: matalassos per estirar-nos a terra; una ploma o un mocador.

Desenvolupament: es triarà una classe d’Infantil i una de cicle Inicial perquè 
siguin els seus “padrins”. Es faran parelles amb un alumne de cada classe. Es 
porten pocs anys, però els grans ja són a Primària, són més forts i tenen més 
recursos, així que hauran de vigilar i protegir els seus “fillols” a l’hora del pati o 
de menjador, en activitats conjuntes, etc. Per reforçar el vincle, a Educació Fí-
sica es farà una sessió de ioga per parelles padrí/fillol amb aquests exercicis 
tan divertits i relaxants.

A casa: demanaran als seus pares o avis que els expliquin com es cuiden i es 
fan respectar com a parella; també, si en alguna ocasió s’han hagut de defen-
sar mútuament enfront d’algun tipus de violència a casa, al carrer o a la feina.

Més: per augmentar l’autoestima i la seguretat dels alumnes més petits (clau 
per defensar-se davant de qualsevol mostra de violència), els nois de Primària 
escriuran una redacció sobre totes les qualitats i virtuts del seu “fillol” i també 
un comentari sobre el que l’amistat entre ambdós li ha ensenyat. Els alumnes 
de Primària ho llegiran en públic a l’aula dels nois d’Infantil.

2 INF

34
Jo et cuido.
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Objectiu: tot el que fem o diem a altres persones té unes conseqüències, i 
hem de ser conscients d’això; si es pega, insulta o es parla malament d’algú, 
cal reflexionar per què es fa i rectificar. Allò de “ho vaig fer sense voler” no val 
sempre.

Idees clau: intencional enfront d’accidental, mala fe i males intencions. 

Recursos: una pissarra digital o el conte.

Desenvolupament: el professor posarà la pel·lícula o es llegirà el conte de 
la Ventafocs. Segur que tots l’han vist ja, però aquesta vegada es fixaran en 
el comportament de la madrastra i les germanastres cap a la Ventafocs i la 
violència que exerceixen sobre ella. Li treuen la seva roba i li donen vestits fets 
malbé; la treuen de la seva habitació i l’envien a viure a la cuina; l’obliguen a 
netejar tot el dia; se’n riuen … Però què passa quan apareix el príncep i es vol 
casar amb la Ventafocs? Doncs que la madrastra i les germanastres diuen que 
tot ho havien fet sense voler per evitar el càstig. Creus, de veritat, que ho van 
fer sense voler? Hi ha gent així?

A casa: poden preguntar als seus pares si coneixen casos de persones com 
els de la madrastra i les germanastres de la Ventafocs, que tinguin males in-
tencions però que de cara a la galeria sempre diguin que no tenien intenció de 
fer-ho o de dir-ho.

Més: un altre dia a classe, després d’haver vist la pel·lícula o llegit el conte de 
la Ventafocs, els alumnes que vulguin poden explicar casos en què els van fer 
mal de manera física, verbal o emocional, i després els van dir que tot havia 
estat sense voler. 

Ajuda algú cada dia.

236 37
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Objectiu: crear vincles emocionals entre els com-
panys, amb els professors, amb els veïns de la nostra 
escala i del barri, amb les persones que veiem diària-
ment. Si es té una bona relació i predisposició a ajudar 
les persones que ens envolten, combatrem la violència 
i espantarem els mals rotllos.

Idees clau: empatitzar, vincular-se a altres, saber que 
no estem sols, que sempre hi haurà persones encanta-
des de ser les nostres amigues i d’ajudar-nos. 

Recursos: cartolines; fotografies de persones parlant 
o mirant el mòbil, de nois jugant amb consoles, amb 
tauletes tàctils, etc.; cola, tisores i retoladors.

Desenvolupament: els alumnes iniciaran una cam-
panya a l’escola per demanar als seus companys i pro-
fessors que siguin conscients que si no connectem 
amb les persones que ens envolten no crearem vincles 
socials i d’empatia. Buscaran imatges de persones que 
no miren al seu voltant per estar absortes en pantalles 
digitals; les retallaran i les enganxaran en les cartoli-
nes. Després, escriuran frases com: “Si no pares de 
parlar per telèfon, no escoltaràs el teu fill que plora”, 
“Si no deixes d’enviar whatsapps no veuràs que el teu 
veí et saluda”, o “Si no pots deixar de mirar la pantalla 
no veuràs que els teus pares necessiten la teva ajuda”. 
Les relacions socials són fonamentals per a una vida 
plena. Aïllar-se pot conduir a realitats paral·leles on es 
difuminen les normes de conducta i la percepció de vio-
lència i de patiment d’altres. 

A casa: comprometeu-vos a “connectar-vos” a la fa-
mília en arribar a casa. Porteu tot el dia separats, toca 
parlar i compartir què ha passat a la feina, a l’escola o a 
la llar, sigui bo o dolent. El diàleg diari és bàsic.

Més: fer campanya “d’enfortir llaços” al barri, contac-
tant amb una residència de la tercera edat, ja que els 
grans sovint estan aïllats també, fent-los dibuixos o una 
visita que segur que els farà molta il·lusió. 

ININ

Per molestar o sense voler? 
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Podem evitar patir 
i fer patir? 
Objectiu: pensar en el patiment físic, verbal i emocio-
nal, en els límits a l’hora de fer patir o de ser la víctima 
i què es pot fer perquè aquests límits no es traspassin 
mai.

Idees clau: establir límits, reflexionar sobre quan el joc 
i les bromes deixen de ser-ho. Comportaments apre-
sos. Agressivitat, violència, crueltat i maltractament.

Recursos: pissarra digital i diccionari espanyol-anglès.

Desenvolupament: reflexionar sobre què significa el 
patiment para cada un dels alumnes, posant exemples: 
físics (rebre cops de peu, empentes, que t’escupin, 
etc.); verbals (que t’insultin dient-te lleig, gros, mal-
destre, etc.), o emocionals (que et deixin de costat, 
que mai et triïn per formar part del seu grup, que nin-
gú vulgui seure a l’autocar amb tu, etc.). Tots aquests 
comportaments que passen a les escoles reben el nom 
d’assetjament escolar o bullying, una paraula tristament 
molt de moda. Per il·lustrar aquest tipus d’assetjament 
i com evitar-lo, el professor ensenyarà vídeos de dife-
rents plataformes i països que lluiten per evitar aquests 
comportaments. Si hi ha algunes explicacions en an-
glès que no s’entenen i són interessants es pot buscar 
la traducció amb el diccionari: aquí i aquí.

A casa: preguntaran als seus pares si van patir asse-
tjament alguna vegada al col·legi o en alguna feina. Si 
és així, se’ls pot preguntar com es van sentir i com van 
actuar. En l’àmbit laboral, l’assetjament es coneix po-
pularment com mobbing.

Més: després de mirar els vídeos i les imatges sobre 
assetjament escolar es reflexiona amb tot el grup i 
s’escriu una redacció sobre els sentiments que els ha 
generat i la seva visió de com es defendrien ells arribat 
el cas i de qui esperarien ajuda.

Objectiu: reforçar els vincles de grup; ser conscients de totes les coses viscudes 
junts com a companys, de tots els moments compartits, perquè reforcem els 
nostres sentiments de pertinença i la nostra empatia i afecte per tots els nostres 
companys, encara que siguem més o menys amics.

Idees clau: pertinença, identitat de grup, coses que ens uneixen.

Recursos: cordes, matalassos, pilotes, cèrcols i altres materials esportius.

Desenvolupament: organitzaran unes miniolimpiades a l’escola. El professor 
d’Educació Física dissenyarà les proves i la classe funcionarà com a equip nació 
amb una estratègia. Hauran d’animar-se els uns als altres i formar grups per a les 
diferents proves. S’agruparan pensant en les habilitats necessàries per a cada 
prova (alguns tindran més resistència física i d’altres més flexibilitat, per exem-
ple) i no tant en si són més o menys amics. L’important és que siguin companys, 
es tractin com iguals i ho donin tot.

A casa: la família també és una pinya i es cuiden els uns als altres. Muntaran 
una sortida amb bicicleta, patinets o patins o per córrer. Encara que alguns es-
tiguin més en forma que d’altres, ningú es riu de ningú i tots s’esperen i ajuden. 

Més: mirar les olimpíades que organitzen altres escoles aquí, un programa sota 
els valors de l’olimpisme: igualtat i justícia; força de voluntat; perseverança; es-
perit de superació; pau i amistat; respecte al rival i al medi ambient.

Som una pinya!

IN
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Objectiu: alumnes, professors i pares han d’unir-se per eradicar l’assetjament 
escolar. No ser discriminat ni maltractat és un dret de tots.

Idees clau: filantropia, humanitat, Drets Humans i Drets del Nen, autoestima, 
respecte, confiança i límits.
 
Recursos: ordinador, pissarra digital, cartolines, cola, tisores i retoladors.

Desenvolupament: buscar informació sobre Malala Yousafzai, una noia pakis-
tanesa de 19 anys que va rebre el Premi Nobel de la Pau el 2014 per la seva 
lluita per assistir a l’escola, quelcom que el règim talibà no li permetia per ser 
dona. Les seves armes van ser les seves paraules en un blog i en diaris de tot 
el planeta. Malala va decidir que ningú la discriminaria ni prohibiria anar a esco-
la. Imprimirem fotos i mapes del seu país i farem un mural amb la seva història.

A casa: preguntaran els seus avis sobre els seus records sobre discriminació o 
maltractament en la seva infància, ja sigui a les dones, als nens, políticament... 

Més: poden escriure una carta a Malala (vegeu enllaç) explicant-li com és la 
vida dels nois del seu voltant i també si en la societat actual veuen casos de 
discriminació com els de Malala. Segur que li interessa.

Dret a no ser discriminat.

40
M 241

M

Perquè ho fan tots… 
Dóna-me’n una bona raó.
Objectiu: com a individus que som, tenim la nostra 
pròpia responsabilitat. No podem escudar-nos en el 
grup. Cada un sap el que està bé i el que està mal fet. 
No valen excuses del tipus “perquè ho fan els altres”.

Idees clau: desenvolupar la personalitat individual; dis-
cernir entre el bé i el mal; prendre decisions úniques i 
personals encara que no sempre coincideixin amb les 
de la majoria.

Recursos: pissarra digital, folis i bolígrafs.

Desenvolupament: a la pel·lícula Padres por desigual, 
un noi de nou anys pateix assetjament al col·legi. Son 
pare li diu que no ha de respondre amb violència per 
defensar-se, encara que això sigui el que fa la majoria. 
Ell pot decidir la forma més adequada de defensar-se, 
evitant sempre les conductes agressives. Son pare li 
proposa que es defensi ballant. Prenent aquest cas 
com a punt de partida, els alumnes hauran d’escriure 
una redacció amb originals i personals propostes “de 
defensa”.

A casa: junt amb la família, es buscaran exemples de 
personatges públics o individus anònims que van de-
cidir combatre la violència amb les seves pròpies es-
tratègies: fent vagues de fam, caminades de protesta, 
tancant-se en espais públics, etc.

Més: a l’escola organitzen el dia de “Jo em defenso 
sense violència…”. Els alumnes de Cicle Infantil poden 
fer manualitats o dibuixos i dir: “Jo em defenso sense 
violència… i et regalo una flor o un dibuix fet per mi”. 
Els alumnes de Cicle Superior poden invitar els seus 
companys a participar en diferents activitats lúdiques 
i dir: “Jo em defenso sense violència… i et convido a 
jugar una partida d’escacs amb mi”.
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Objectiu: reflexionar sobre qüestions de convivència amb 
supòsits pràctics i que plantegen dilemes, presa de de-
cisions o implicació personal. El programa “Quin dilema” 
complementa “Abraça els teus valors” i ofereix una possibi-
litat de joc i dinàmica de la classe aportant practicitat, amb 
propostes molt senzilles però que fan que els nois prenguin 
partit i testegin el seu nivell de maduresa.

Idees clau: reflexió, ètica i casos pràctics.

Recursos: ordinador amb accés a Internet. 

Desenvolupament: és necessari connectar-se al progra-
ma a www.aldeasinfantiles.es/educa/dilemas i triar una 
de les propostes per a Primària, ja sigui de dilemes perso-
nals, comunicatius o socials. Encara que es renoven quin-
zenalment, trobareu a més una extensa base de dilemes 
a l’hemeroteca que us poden resultar interessants. Tots, 
d’una manera o d’una altra, al·ludeixen a les relacions hu-
manes en la vida quotidiana d’un noi.

A casa: “Quin dilema” és un programa també pensat per 
portar a les famílies on tots els membres poden prendre 
partit per una o altra opció sense que cap sigui realment 
correcta o incorrecta, sinó que implica un nivell o un altre 
de maduresa ètica.

Tutories sobre dilemes contra 
l’assetjament escolar.

M

42 43
M

Objectius: reconèixer que totes les persones som iguals i, per tant, me-
reixedores de respecte. Posar-se en la pell d’altres persones.

Idees clau: empatitzar, aprofundir en els sentiments d’altres persones amb 
orígens i característiques diferents de les nostres.

Recursos: ordinadors, impressora, disfresses, paper d’embalar per pintar 
un decorat, pinzells, aquarel·les, attrezzo.

Desenvolupament: els alumnes escriuran esquetxos en els quals mostra-
ran diferents situacions en què a algun noi se li increpa o se’l molesta a 
l’escola (pel seu pes, per portar ulleres, per portar vel, per ser baix, etc.). 
Al final de cada escena hi haurà una moralitat tipus: “Samuel no ha triat ser 
baix i li agrada ser així. Té tot el dret i no té gràcia fer-hi bromes”. En acabar, 
els actors recitaran unes línies assumint el compromís de respectar sempre 
els seus companys.

En família: redactaran un contracte en què adults i nois es comprometin a 
respectar-se, ara i sempre. Ho firmaran de manera solemne.

Més: representar l’obra davant de les famílies. Al final, demanar que també 
ells es comprometin contra l’assetjament escolar, un a un.

Cerimònia de Compromís 
contra l’assetjament escolar.
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Objectiu: posar el tema de l’assetjament escolar sobre la taula de manera clara 
i directa, perquè alumnes, professors i famílies puguin debatre, proposar, establir 
protocols, normes, límits i sobretot generar diàleg.

Idees clau: dialogar, treure a la llum, debatre, enfrontar-se a situacions incòmo-
des però que poden generar greus conseqüències. 

Recursos: pissarra digital, ordinadors, impressores.

Desenvolupament: els alumnes prepararan una xerrada per als seus pares so-
bre l’assetjament escolar. Poden prendre com a punt de partida aquesta Guia 
per a les famílies. El maltractament entre alumnes, dels professors i psicòlegs 
Jordi Collell i Carme Escudé. Mostra com detectar el bullying, per què hi ha nois 
que maltracten, què es pot i no es pot fer davant de situacions d’assetjament, 
com sortir-ne, etc. Quan vinguin els pares es farà una presentació, amb suport 
Power Point i exposició oral amb diferents presentadors, i després s’obrirà un 
torn de preguntes, idees i experiències. 

A casa: es pot continuar parlant sobre el tema a través de pel·lícules, llibres o 
còmics en què apareguin situacions d’assetjament escolar. Es pot dialogar amb 
els pares sobre les mencionades situacions i per què es produeixen en cada cas.

Més: organitzar una altra xerrada sobre ciberbullying, l’assetjament a través de 
les xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter), els xats de mòbils, els grups 
d’Internet i Whatsapp, etc. 

Preparem una xerrada sobre bullying 
per als nostres pares.

Objectiu: comprendre que quan es donen situacions 
de bullying o assetjament escolar, tots hi estan im-
plicats; no es tracta únicament de la persona o el 
grup que assetja i la víctima o víctimes que pateixen 
l’assetjament, la resta de companys també hi estan 
implicats.

Idees clau: implicació, responsabilitat, la força de 
l’amistat enfront del mal rotllo; companyonia i actitud 
objectiva i crítica enfront de situacions adverses.

Recursos: pissarra digital, llibres de la biblioteca o de 
casa, còmics, etc.

Desenvolupament: Greg i Rowley, Zoe i Liseta, 
Gerònim i Tea, Doraemon i Nobita… Què tenen en 
comú aquests personatges, a més de ser protago-
nistes de ficció de llibres, pel·lícules i sèries? Doncs 
que són amics inseparables i es donen suport. Els 
alumnes buscaran exemples en llibres, còmics, sèries 
i pel·lícules juvenils de com els amics de veritat sem-
pre donen la cara l’un per l’altre. Si algun noi pateix 
assetjament, com Nobita per part de Gegant, els seus 
amics surten en la seva defensa i s’hi enfronten si és 
necessari. En situacions de bullying és molt important 
comptar amb els amics, poder explicar-los el que pas-
sa i enfrontar-se a l’assetjament junts. Al final, és un 
problema que afecta tot el grup.

A casa: junt amb els pares, es poden buscar en la 
premsa o a Internet relats o notícies sobre bullying 
(al col·legi) i mobbing (assetjament a la feina). Es pot 
reflexionar sobre què hauria passat en cada un dels 
casos si la persona assetjada hagués tingut a un grup 
de companys al seu voltant que li haguessin donat 
suport… Probablement, tot hauria estat molt diferent.

Més: el professor organitzarà un concurs de relats 
sota el títol “Jo sí que responc per tu. Jo no callo”. 
Es triarà un jurat amb alumnes, pares i professors, i 
el guanyador veurà el seu text publicat en la revista, 
web o blog de l’escola.

Jo SÍ responc per tu. 
Tots responem per TU. 
Jo no callo.

245
SS
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Objectiu: els professors són un element clau en la pre-
venció de l’assetjament escolar, ja que és en les aules i 
dins de l’escola (temps d’esbarjo i de menjador) quan es 
produeixen la major part dels casos a Primària. Aprendre 
a estar alerta.

Idees clau: assumir que la figura del professor no és no-
més la d’una persona que imparteix coneixement, sinó que 
també educa els alumnes en valors i ha d’estar sempre 
pendent perquè no es produeixin situacions d’assetjament 
escolar.

Recursos: test TEBAE (test d’avaluació breu de 
l’assetjament escolar), pàgines web com www.aepae.es, 
articles de diaris.

Desenvolupament: encara que l’assetjament escolar 
existeix des de sempre, ni els professors, ni la família, ni la 
societat han estat sempre conscients de la seva importàn-
cia i les seves conseqüències. Actualment, els professors 
tenen clar que han d’estar en alerta. Per formar-se i tenir 
més eines per combatre el bullying poden llegir articles 
o propostes que exposen altres col·legis per fer front a 
l’assetjament, utilitzar el test TEBAE, tenir a mà el protocol 
de l’escola i, sobretot, estar sempre pendents i mostrar-se 
pròxims als alumnes perquè aquests confien en el seu pro-
fessor, i explicar-li qualsevol situació de conflicte.

Més: es reuniran periòdicament i analitzaran possibles ca-
sos de bullying o situacions amb algun tipus de violència. 
Pensaran en estratègies i accions de prevenció.

Tutoria d’avaluació: 
No és cosa de nois: 
Vigilant quan no hi ha classe.

46 47

Objectiu: segons el decàleg dels Drets del Nen, tots tenen una sèrie de drets 
que sempre haurien de ser respectats: en aquest apartat de “Compromís con-
tra la violència” hauríem de fixar-nos especialment en el dret número 10: “A ser 
educat en tolerància i pau, sense que es fomenti la discriminació”. 

Idees clau: assimilar conceptes importants com els drets que tenim a ser tots 
iguals; treballar l’autoestima; reflexionar sobre les conseqüències negatives i a 
vegades dramàtiques que pot arribar a causar l’assetjament escolar.

Recursos: taula dels Drets del Nen i conte de Juul que es pot trobar aquí, 
fang i utensilis per treballar-lo.

DRETS DEL NEN
Dret 1: a la igualtat de drets sense cap tipus de discriminació.
Dret 2: a desenvolupar-se físicament, mentalment, espiritualment i moralment.
Dret 3: a un nom i una nacionalitat.
Dret 4: a seguretat social, alimentació, habitatge, serveis mèdics i joc.
Dret 5: a rebre ajuda especial si té una discapacitat física o mental.
Dret 6: a tenir amor i comprensió per desenvolupar-se plenament.
Dret 7: a rebre educació.
Dret 8: a rebre protecció i auxili en primer lloc.
Dret 9: a ser protegit contra l’abandó, la crueltat i l’explotació.
Dret 10: a ser educat en tolerància i pau, sense que es fomenti la discriminació.

Desenvolupament: després de repassar el decàleg dels Drets del Nen i in-
cidir en el número 10, es llegirà el conte de Juul. És un conte metafòric, que 
pot semblar molt dramàtic i exagerat en una primera lectura. L’objectiu és que 
reflexionin sobre les conseqüències de l’assetjament escolar i fins on pot arri-
bar el que va començar com una broma. Després, a Plàstica, poden fer una 
escultura amb fang inspirant-se en Juul.

A casa: es portaran el decàleg dels Drets del Nen per repassar-lo amb els 
seus pares i comentar amb ells quins drets depenen dels pares i les famílies, 
de l’escola i de la societat. A més dels seus drets, poden parlar també de les 
seves obligacions. 

Més: amb les escultures inspirades en el llibre de Juul podem organitzar una 
exposició a l’escola, al gimnàs o a recepció, i invitar les famílies; al final de la 
mateixa, els adults podran comprar les escultures per un preu simbòlic, i els 
diners recaptats es podran donar a Aldees Infantils SOS.

Dret a la igualtat i a 
rebre protecció contra 
la crueltat i el maltractament.

S
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Hem arribat a l’últim pas. Ja sents respecte pel medi 
ambient i entens que és important contribuir amb el re-
ciclatge a la convivència i a la recuperació de l’entorn, 
de l’equilibri del planeta. Ara només queda una cosa, 
potser la més important: implicar-t’hi. Tens tota la in-
formació i saps el que has de fer, oi? 

Doncs ara és el moment que assumeixis el teu com-
promís i passis a l’acció. A partir d’ara no et posaràs 
excuses per no fer-ho ni deixaràs que al teu voltant els 
valuosos residus perdin la seva oportunitat d’entrar en 
el seu cercle de reciclatge i renovació. 

Pren partit, explica-ho a casa, busqueu el millor lloc i 
els millors sistemes perquè no ocupin i ajudin a fer la 
recollida, repartiu-vos la responsabilitat de baixar els 
envasos fins als contenidors de colors i feliciteu-vos 
per ser els millors ciutadans ecoresponsables en els 
quals us heu convertit. 

Gràcies al vostre compromís, el reciclatge va aconse-
guir estalviar el 2015 més de 1,3 milions de tones de 
matèries primeres. I, a més, va estalviar 1,2 milions 
de tones de CO2 a l’atmosfera, com si desaparegués 
1 de cada 4 cotxes d’una gran ciutat i 4,6 milions de 
MWh, l’energia de quasi la meitat dels smartphones 
de tot el país. I també es va evitar la despesa de 24,8 
milions de m3 d’aigua, amb la qual es dutxarien tots 
els ciutadans de Madrid durant un mes. Menys energia, 
menys contaminació, menys aigua, menys.

Tutories de reciclatge.

El meu 
compromís

R
R

Objectiu: valorar la nete-
ja i l’ordre en la naturale-
sa. Ser conscients de la 
responsabilitat de la mà 
de l’home en embrutar 
però també per restituir-
hi l’equilibri. 

Idees clau: neteja, resi-
dus i acció humana sobre 
el medi ambient.

Recursos: bosses 
d’escombraries de color 
groc, blau, verd i gris. Guants, pals per punxar sense ajupir-se si és necessari. 

Desenvolupament: es triarà un espai natural, un parc urbà, una platja, un bosc, 
un rierol o fins i tot un carrer del barri en què s’ubica el centre per organitzar una 
batuda de neteja. L’objectiu és recuperar al màxim el seu equilibri, eliminant tot 
tipus de residus. Els envasos que es puguin trobar se seleccionaran segons 
els seus materials i es ficaran en bosses de colors: en les bosses grogues, els 
envasos de plàstic, metall o bric; en les blaves, els envasos de cartró o papers; 
en els verds, els de vidre, i en el gris, altres productes que no siguin envasos i 
que hagin de llençar-se a les escombraries. Es posarà especial atenció a mani-
pular-los perquè, pel fet d’estar a la intempèrie, poden estar rovellats, trencats 
o esmolats. Es donaran aquestes consignes de seguretat i es protegiran amb 
els guants. Al final, cada bossa es dipositarà en els contenidors d’aquest color. 

A casa: l’activitat també pot fer-se des de l’AMPA. Podem ser conscients del 
que embrutem en fer una excursió, arreplegant tots els residus en una bossa 
especial i dipositar després la nostra brossa en els contenidors adequats.

Més: moltes ONG mediambientals organitzen voluntariat per fer neteja d’alguns 
entorns naturals degradats. Podeu consultar per exemple, Creu Roja, Paisatge 
net o la Fundació Biodiversitat. 

Minicampanya contra l’abandonament 
d’escombraries en un parc, al pati, en 
una platja pròxima… 
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Objectiu: construir un símbol de la naturalesa i del reciclat-
ge entre tots en un espai comú. Comprendre que el com-
promís pel medi ambient és un objectiu compartit per tots, 
perquè a tots ens afecta i incumbeix. Mantenir la presència 
d’aquest objectiu durant un temps per refermar el sentiment 
i l’hàbit. 

Idees clau: sensibilització, compromís, desitjos i esperança 
en un futur millor gràcies a la contribució de cada persona.

Recursos: tubs de cartró de rotllos de paper de cuina, pals 
d’escombra, penjadors o altres recursos per fer de tronc 
de l’arbre i de branques, de forma prou sòlida. Cordill, ti-
sores…

Desenvolupament: es tracta de crear un arbre dels bons 
desitjos i accions mediambientals del Centre. Fet amb ma-
terial reciclat en el tronc i les branques, on penjaran ampo-
lles de plàstic o llaunes de refresc que contindran missat-
ges de suport i compromís. 

A casa: poden escriure junts el missatge o firmar en suport 
de què es trien.

Més: voleu veure un bonic món, sa i viu gràcies al reciclat-
ge? Perquè podeu entrar en el joc “Mini-mundi” d’Ecoembes 
i comprovar com les vostres accions influeixen en la salut 
del vostre petit planeta: vegeu enllaç.

Arbre d’envasos lleugers.

Objectiu: assumir el compro-
mís és un pas més enllà de la 
conscienciació, és una inten-
ció d’actuar, de formar part 
de la solució a aquest pro-
blema. Els nois, una vegada 
han comprès la importància 
de reciclar, es comprometen 
a dur-ho a terme a les seves 
llars i en el futur, i d’ensenyar 
els altres a fer-ho.
 
Idees clau: compromís me-
diambiental, reciclatge, apre-
nentatge, transmissió de co-
neixements, disciplina i hàbit 
diari.

Recursos: plantilles per a imants (encunyats en una làmina). Impressores o 
colors per personalitzar-los. 

Desenvolupament: els nois pintaran el seu imant o completaran una plantilla 
amb el cognom de la seva família. L’objectiu és crear un imant per a la nevera 
de casa que digui “en aquesta família reciclem” o “la família Martínez sí que 
recicla” o “ens comprometem a reciclar”… D’aquesta manera mostraran el 
seu compromís i el d’ensenyar tota la seva família a fer-ho bé. No sols signi-
ficarà que saben què va a cada contenidor, sinó també els possibles errors 
i els trucs per fer-ho millor. Errors com llençar coses que no siguin envasos 
o encara plenes de producte que puguin embrutar els altres envasos o trucs 
com plegar caixes perquè ocupin menys espai i s’aprofiti millor el contenidor.

A casa: col·locar l’imant a la nevera i comentar el que significa. Es poden 
crear també adhesius de recordatori dels millors trucs, dels errors que més 
cometem, tipus “Recorda!”.

Més: si teniu dubtes sobre on va un envàs, sempre podeu consultar el bus-
cador d’envasos d’Ecoembes o instal·lar-vos la seva app per tenir-ho a mà 
en el mòbil.

Imant per a la nevera: la meva família es 
compromet amb el reciclatge. 
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Fundada el 1949 i amb presència en 134 països. La nostra 
tasca se centra en el desenvolupament del nens fins que 
arriba a ser una persona autosuficient i integrada en la socie-
tat. Treballem per enfortir les famílies vulnerables, de mane-
ra que puguin atendre adequadament els seus fills; protegim 
els nois que s’han vist privats de l’atenció parental, als quals 
brindem un entorn familiar protector en el qual puguin créixer 
sentint-se estimats i respectats, i acompanyem els joves en 
el seu procés d’autonomia i independència.

En el món existeixen 573 Aldees Infantils SOS, coordina-
des per SOS Children’s Villages International (Aldees In-
fantils SOS Internacional), que és la federació de totes les 
Associacions Nacionals d’Aldees Infantils SOS, atenent un 
total de 58.866 nois. Compta amb 1.883 centres i progra-
mes SOS, dedicats a residències de joves, col·legis, centres 
d’educació infantil, programes d’enfortiment familiar i altres 
projectes que atenen més de 494.703 nois, joves i adults. 
També ofereix 943.753 tractaments mèdics en els 76 hospi-
tals SOS i compta amb 726.395 beneficiaris en els 24 Pro-
grames d’Atenció d’Emergències SOS en el món.

A ESPANYA

Aldees Infantils SOS està present en el 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.  

Treballa actualment a set comunitats autònomes 
—Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, Canàries, Catalunya, Galí-
cia i Madrid— a través de:

ALDEES INFANTILS SOS ÉS UNA ORGANITZACIÓ 
D’AJUDA A LA INFÀNCIA, INTERNACIONAL, PRIVADA, 
SENSE ÀNIM DE LUCRE, INTERCONFESSIONAL I 
INDEPENDENT DE TOTA ORIENTACIÓ POLÍTICA.



PROGRAMES DE PROTECCIÓ

En conveni amb les comunitats autònomes, garanteixen un en-
torn familiar quan el nucli biològic no ho permet en:

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

Cada família SOS viu en una casa de l’Aldea Infantil SOS, co-
munitat més gran a la qual pertany el nen. Cada Aldea està for-
mada per un conjunt de llars on resideixen grups de germans, 
garantint-se la no-separació dels mateixos, i es treballa perquè 
puguin tornar amb la seva família biològica o fins que puguin 
viure de manera independent.

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 assessorament de la 
nostra organització. Vetllem per l’interès del menor, dels pa-
res biològics i de les famílies que acullen, perquè creiem que 
l’acolliment funciona si tots els implicats estan compromesos i 
satisfets.

Programa de Primera Acollida i Valoració: és un recurs es-
pecialitzat, dissenyat per donar atenció temporal i amb caràcter 
d’urgència a nois i adolescents en greu situació de desprotec-
ció mentre es determina la mesura o el recurs de protecció 
més adequat.

SUPORT A L’AUTONOMIA DELS JOVES

La nostra feina 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 necessi-
tats individuals dels joves atenent a la seva capacitat de res-
iliència, procurant-los els suports necessaris i formant-los per 
aconseguir la seva integració social i laboral fins a aconseguir 
la seva autonomia i participació.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓ

Enfortiment Familiar. El seu objectiu és donar suport a les fa-
mílies vulnerables per millorar les seves condicions de vida i 
enfortir-les, prevenint l’abandonament infantil. Aquests progra-
mes donen resposta a demandes creixents dins de l’àrea de la 
infància, joventut i famílies en risc, com Centres de Dia, Esco-
les Infantils, Naturalesa Educa i Programes de Famílies.

ACADÈMIA SOS

És l’encarregada de la formació, la gestió del coneixement, la 
investigació i el sistema de gestió de qualitat de l’organització. 
Els seus àmbits fonamentals són l’Escola Nacional de For-
mació, que garanteix la formació inicial i contínua de tots els 
professionals de l’organització i el departament d’I+D i Qua-
litat. Les seves funcions principals són documentar, analitzar 
la realitat social i oferir respostes eficaces a les situacions 
actuals i de futur. Externament estableix aliances i acords de 
col·laboració amb universitats, organitzacions, associacions i 
organismes públics o privats que li permeten assolir els seus 
objectius.

LLATINOAMÈRICA I ÀFRICA

Aldees Infantils SOS d’Espanya finança 15 Aldees a Llati-
noamèrica: Mar del Plata (Argentina); Ricaurte i Portoviejo 
(Equador); San Jerónimo i Jocotán (Guatemala); Tela, Cho-
luteca i Tegucigalpa (Hondures); Managua i Juigalpa (Nicara-
gua); Lima i Pachacamac (Perú); San Miguel, San Vicente i 
Sonsonate (el Salvador), i 3 a l’Àfrica: Agadir (Marroc), Louga i 
Ziguinchor (Senegal).

També assumim el manteniment de diferents projectes a Llati-
noamèrica, com a Programes d’Enfortiment Familiar, Centres 
Socials SOS, Escoles de Primària, Centres de Dia i Escoles In-
fantils, així com dos programes d’assistència quirúrgica a nois 
a Guinea Equatorial i Senegal, amb 2.369 intervencions a l’any. 

El total de nois i joves atesos per Aldees Infantils SOS 
d’Espanya el 2015 va ser de 24.571 (6.610 a Espanya i 17.961 
a Llatinoamèrica i Àfrica).

PROGRAMAS EDUCATIUS

Els nostres programes d’educació en valors per a Primària 
i Secundària ens permeten reflexionar amb els nois, els jo-
ves, els professors i les famílies, a fi que entre tots puguem 
construir una societat més justa, on no tingui cabuda la mar-
ginació. En aquests anys s’han abordat temes com la soli-
daritat, la intel·ligència emocional, l’amistat, la confiança, la 
responsabilitat, el compromís o la prudència.

En el curs escolar 2015-2016, un total de 2.027 col·legis de 
Primària i 1.500 centres de Secundària de tot Espanya es-
tan treballant en els programes educatius d’Aldees Infantils 
SOS. “Abraça els teus valors”, dirigit als alumnes d’entre 3 
i 12 anys, aconsegueix ja la seva desena novena edició, i 
“Para’t a pensar”, per a edats compreses entre els 12 i 16 
anys, en la seva desena tercera edició.

LA NOSTRA RESPOSTA DAVANT DE LA CRISI

Davant de la difícil situació econòmica que viu el nostre país 
i el gran nombre de famílies en situació vulnerable, Aldees 
Infantils SOS ha posat en marxa nous serveis assistencials, 
que donen resposta a les carències bàsiques de nois i joves 
i donen suport als seus progenitors en la busca d’una solu-
ció: alimentació (menjadors socials, repartiment de menjar i 
beques menjador), suport en la cerca d’ocupació dels joves 
i ajuda econòmica per a l’autoocupació, creació i ampliació 
de Centres de Dia, suport a famílies monoparentals i amplia-
ció d’Aules de família, ajudes per a material escolar o sub-
venció del cost de tractaments sanitaris i voluntariat mèdic.

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

Telèfon d’assessorament permanent del programa educatiu: 
670 696 588
O truca’ns al 902 33 22 22.
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