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Benvinguts a la nova edició per al curs 2016-2017 de 
“Para’t a pensar”, el programa educatiu d’Aldees In-
fantils SOS per a Secundària. Ofert exclusivament en 
format digital obert per a tots els centres que desitgen 
aplicar-lo i per a totes les famílies que, junt amb les 
seves escoles o de manera independent, s’animin 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 tu: necessitats, 
desitjos, pors i il·lusions, i els mateixos drets que tu. Sense 
aquest respecte és impossible crear un món de relacions 
igualitàries, sense discriminació. A més, quan respectes 
només pots menysprear la violència, ja que aquesta apa-
reix com un acte d’agressió no sols a l’altre sinó a un ma-
teix, d’alguna manera. Per això, per fer arribar aquest NO 
rotund a la violència des de la infància, enguany volem 
fer reflexionar els nois sobre aquests valors, que són el 
cor de la nostra humanitat. Del respecte entre persones 
es desprenen els principis que regulen les nostres vides: 
tractar els altres com desitges que et tractin, conèixer els 
límits dels teus drets i obligacions, generar normes i lleis 
que els regulen, valorar el dolor aliè i tendir una mà a qui 
pateix i és exactament com tu. 

Aquest curs hem tractat el respecte des d’un nivell personal 
i la convivència com la seva extensió en la vida col·lectiva 
en el centre escolar. Per a nosaltres aquest és el millor 
punt de partida per abordar un tema tan preocupant com 
l’assetjament escolar. A “Para’t a pensar” hem integrat 
aquest fenomen d’una manera més preventiva, com a part 
de l’immens treball que cal fer per eradicar la violència al 
món. Volem que nois, adolescents i famílies aprenguin a 
respectar-se i a conviure rebutjant d’ara endavant qualsevol 
tipus de violència, perquè ens fa menys humans. 

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

50 tutories amb sentit
Cada bloc didàctic està dividit en activitats per desenvo-
lupar en l’hora de tutoria dels diferents cicles, encara que 
moltes d’elles serveixen també per als professors espe-
cialistes 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 elevat per als més joves. 
Cada professor 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 vos-
tres alumnes en el programa educatiu, perquè només 
juntament amb elles podem construir coherentment 
l’educació en valors. 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 i morals 
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 escoles.
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Respecte, respecte, respecte. Ens ho recorden la 
família, l’escola i tota la societat. El respecte és 
bàsic per viure, per sentir-nos segurs i fer sentir 
bé els altres… I tot comença per tu. Et respectes? 
T’estimes? Et valores? Aquesta època de la teva 
vida és crucial perquè estàs creixent i et formes 
com a persona. Ja no ets un nen. No depens per a 
tot dels teus pares, comences a prendre les teves 
pròpies decisions i ets responsable dels teus actes. 
Vols convertir-te en una gran persona o et quedaràs 
a mig camí? Perquè has de respectar-te al màxim. 

Per començar, això que tant sol preocupar: la teva imat-
ge, la teva carta de presentació. No t’angoixis, busca el 
teu propi estil i sent-te orgullós d’ell. No et prenguis tan 
seriosament i recorda que no hem de ser tots iguals, 
perquè en la diversitat està el gust: cabells llargs, ca-
bells curts, amb ulleres de pasta, amb metxes califor-
nianes, amb pírcings o sense… L’objectiu és agradar-se 
a un mateix, sentir-se segur i content. A més, la imatge 
està per canviar-la, que les modes van i vénen i pots 
tenir mil cares si vols. No oblidis que el més important 
són els teus valors i el teu caràcter i que la bellesa és 
a l’interior. Gaudeix d’aquests anys de descobriment. 
Mostra’t lliure, obert, crític i curiós. El món està ple de 
persones i històries inoblidables que s’encreuaran en 
el teu camí i li donaran forma a la teva vida. És hora 
d’establir els teus principis. Si ets respectuós i cohe-
rent, si et comportes tal com penses sense aixafar els 
que t’envolten, recorreràs un bonic camí. No importa que 
t’equivoquis, això és natural. Només és qüestió de rec-
tificar, aprendre dels errors i continuar avançant. 

Si coneixes els límits del respecte cap a tu mateix i els 
altres, relacionar-te serà molt fàcil. Entrena’t respectant 

els teus companys de l’escola. Siguin els teus amics o 
no, us deveu respecte. Com deia el cantant Bob Mar-
ley: “El respecte d’un acaba on comença el respecte de 
l’altre”. A vegades la línia és molt fina i podem traspas-
sar-la sense adonar-nos-en, com de broma. Cal estar 
atent per no ferir, ni deixar que ningú ens faci mal.

I per què respectar els adults, els pares, els professors 
o la gent gran? Doncs perquè se l’han guanyat. Els 
anys donen coneixement, saviesa i experiència. Busca 
temps per estar amb ells, escolta’ls i presta’ls atenció. 
Conscientment o no, et donaran consells i t’explicaran 
històries de què aprendre. I el teu respecte te’l tornaran 
amb escreix.

Finalment, però no menys important, respecta el plane-
ta en què vius. Segur que has llegit articles o has vist a 
la televisió algun reportatge alertant sobre l’estat de la 
Terra: el comportament dels éssers humans està pro-
vocant que cada vegada hi hagi més espècies en perill 
d’extinció, més contaminació de l’atmosfera i els mars, 
es fon el gel dels pols, es talen els grans boscos del 
planeta… Són notícies dramàtiques, però en la teva mà 
està poder aportar el teu petit granet de sorra per frenar 
aquesta situació. Recicla tot el que puguis, no malgastis 
els recursos energètics, reutilitza tot allò que pugui tenir 
més usos, redueix el consum de coses innecessàries… 
Totes aquests accions són mostres de respecte cap 
al nostre planeta que estem obligats a interioritzar i a 
transformar en rutines de la nostra vida diària. Ens ho 
devem. Li ho devem. Respecte. 
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Namasté.
Objectiu: en l’època actual, en la qual vivim absorbits 
per les pantalles digitals, cal ser capaç d’aixecar el cap 
dels mòbils, de les tauletes tàctils, dels ordinadors… 
Mirar al nostre voltant i saludar les persones que ens 
envolten.

Idees clau: observar la realitat i les persones que la 
conformen; connectar amb la mirada i amb la salutació; 
reconèixer la gent que t’envolta i fer-li-ho saber.

Recursos: matalassos, roba esportiva i còmoda.

Desenvolupament: cal valorar cada nou dia com un 
gran regal, estar agraïts i saludar cada matí les nos-
tres famílies, amics i persones amb què ens encreuem. 
S’organitzarà una classe de ioga. Es començarà salu-
dant amb un “Namasté” (paraula d’origen sànscrit que 
significa ‘inclinació’ o ‘reverència’ i que s’utilitza per sa-
ludar) i es practicaran els exercicis de “la salutació al 
Sol”.

A casa: aprofitar el cap de setmana per anar a fer 
la compra al mercat amb els pares. A més d’ajudar, 
els nois podran comprovar com són d’extravertits i 
d’amables els dependents de les botigues: saluden to-
thom. Oi que posen de bon humor?

Més: durant una setmana, els alumnes poden arribar 
una mica abans a l’escola i rebre la resta d’alumnes, 
professors i personal. Segur que a tothom li agrada que 
el rebin amb un “hola, bon dia” i un gran somriure.

Objectiu: estimar-se 
com a persona, amb 
les seves idees, caràc-
ter i manera de ser; 
sentir-se fort i preparat 
per enfrontar-se a la 
vida, únic i especial. 
Respectar-se i fer-se 
respectar.

Idees clau: treballar 
l’autoestima; saber-se 
valorar per un mateix 
sense necessitar les 
crítiques positives dels 
altres; confiar en els instints i la forma de pensar de cadascú.

Recursos: ordinadors amb algun programa de disseny; impressores; paper ad-
hesiu en blanc; samarretes o bosses de tela amb nanses per estampar; tisores, 
plantilles, aerosols.

Desenvolupament: a classe d’anglès, pensar eslògans que facin referència a la 
nostra estima i que ens donin ànims per ser persones fortes, capaces d’afrontar 
qualsevol situació, i orgullosos de nosaltres mateixos. Igual que els productes de 
Mr. Wonderful, amb eslògans com “I look cool today”, “If you can dream it you can 
do it”, “Nothing is impossible”, “I can make it”, etc. Després, jugant amb la tipogra-
fia es pot desenvolupar un disseny atractiu per imprimir adhesius, samarretes o 
bosses. 

A casa: si com a família heu somiat fer una cosa en comú i, per un motiu o un altre, 
no ho heu dut a terme (un viatge, plantar un hort, caminar els caps de setmana), 
podeu proposar-vos fer-ho finalment. Organitzeu un pla d’acció: vosaltres podeu. 

Més: a classe poden visionar vídeos de concursants de talent shows aquí i aquí. 
A priori, alguns d’aquests concursants no tenien molta confiança en ells mateixos. 
Tot comença a funcionar quan comencen a fer-ho, s’alliberen de complexos i 
s’atreveixen a aconseguir el seu somni.

21 2
Respecta els teus somnis i la teva ment.
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Secrets. Te’n guardo un, 
em guardaràs el meu?

24

Objectiu: vivim en 
l’era digital, en la 
qual hi ha desenes 
de recursos per ex-
posar imatges, opi-
nions i pensaments 
a la llum pública. 
Per això cal ser més 
conscient que mai de 
la importància i el va-
lor de la intimitat.

Idees clau: intimitat, 
discreció, ús d’Internet i de les xarxes socials, on co-
mença i acaba la privacitat de cada individu.

Recursos: ordinadors o pissarra digital.

Desenvolupament: debat sobre el dret a la intimitat 
en què participaran els alumnes donant la seva opinió 
sobre on haurien de ser els límits: ens poden inclo-
ure en un grup de Whatsapp sense preguntar? Poden 
etiquetar-nos en una foto en Facebook sense permís? 
Poden enviar-nos un correu electrònic amb còpia a al-
tres persones? Un grup d’alumnes farà de tribunal, i la 
resta explicarà casos (amb imatges o vídeos d’Internet 
per il·lustrar-los). El tribunal decidirà si es traspassa el 
dret a la intimitat en cada cas o no.

A casa: a vegades els adults subestimen les preocu-
pacions dels més joves. Aquests negociaran amb els 
seus pares que es comprometen a no difondre els 
seus secrets o anècdotes quan aquests els semblin 
massa personals, per respecte a la seva intimitat, tal 
com defensa l’article 18 i 20 de la nostra constitució.

Més: poden buscar informació de les celebrities 
com Justin Bieber, Katy Perry, Selena Gómez, Kendall 
Jenner i veure com, a vegades, els seus secrets es fil-
tren en la premsa. A continuació poden iniciar un debat 
sobre el dret a la intimitat entre els famosos. 

Objectiu: tal com explica la lletra de la cançó de Michael Jackson “Man in the 
mirror”, res és inamovible; si no ens agrada com som, com pensem o com 
ens comportem, en les nostres mans està canviar-ho.

Idees clau: el conformisme no és solució a res; els problemes es resolen 
actuant i canviant el que sigui necessari perquè les coses funcionin; res és 
inamovible; si no t’agrada com ets o el que veus al teu voltant, actua.

Recursos: lletra de la cançó “Man in the Mirror”, espai on practicar la cançó, 
sistema de so, instruments.

I’m starting with the man in the mirror 
I’m asking him to change his ways
and no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place 
Take a look at yourself, and then make a change 
Take a look at yourself, and then make a change
Na Na Na, Na Na Na, Na Na, Na Na

Desenvolupament: es tracta de crear un cor amb l’objectiu d’interpretar, 
entre altres cançons, “Man in the Mirror”, de Michael Jackson. En la cançó 
original, el cantant americà va comptar amb la presència d’un grup de gòspel, 
així que és un tema molt propici per cantar-lo plegats. A més de treballar les 
veus, la idea és també treballar la lletra. “Man in the Mirror” mostra un Michael 
Jackson humil i conscienciat amb el respecte cap al planeta i les persones. 
Diu que tot petit gest compta i que l’important és actuar, encara que sigui amb 
la mínima aportació de cadascú. 

A casa: es pot visionar el vídeo de “Man in the Mirror” amb la família, en el 
qual apareixen tant successos dramàtics de la història de la humanitat com 
la utilització de la bomba nuclear, la guerra de Vietnam, la fam a Etiòpia, la 
guerra del Salvador, etc., així com personatges valents i incombustibles que 
van lluitar per millorar la nostra societat i el nostre planeta, personalitats com 
Martin Luther King, John Lennon, la Mare Teresa de Calcuta, Mahatma Gand-
hi, Nelson Mandela, etc.

Més: amb diverses cançons més, organitzar un miniconciert per a la resta 
d’alumnes, professors i famílies, amb una entrada simbòlica per a una acció 
solidària. 

Cor: “Man in the mirror”. 
Comença canviant tu.

3
PC PC
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Supera els reptes del respecte.
Objectiu: proposar-se metes assequibles i abastables; 
controlar l’autoexigència però assumir reptes creixents. 

Idees clau: comprendre la importància del respecte, co-
mençant per practicar-lo.

Recursos: papers, bossa de feltre, bolígrafs, carpetes.

Desenvolupament: llegir a classe els Reptes del Res-
pecte (vegeu a continuació). Després, escriure els núme-
ros de l’1 al 10 en papers (segons el nombre d’alumnes) i 
doblegar-los. Es col·locaran en una bossa i, sense mirar, 
agafaran un cadascun. Cada alumne es comprometrà a 
dur a terme el seu repte una setmana i explicar en un diari 
com ha pogut superar-lo. En passar la setmana, explica-
ran com els ha anat. 

A casa: amb la família, es comprometen a dur a terme 
els reptes 2, 7, 8 i 10 durant dues setmanes. Si els pares 
i avis (el jurat) consideren que han passat la prova, els 
recompensaran amb una tarda de cine o un altre privilegi.

Més: per reforçar les seves accions de superació del rep-
te es pot il·lustrar el diari amb imatges que penjaran a Ins-
tagram o a Twitter amb el hashtag #retorespetosuperado.

Els reptes del respecte
1: no parlis de ningú que no estigui present. Si has de 
dir quelcom negatiu d’ell, fes-ho com si pogués sentir-te.
2: si et cau una esbroncada, escolta sense replicar. I, 
en acabar, explica els teus arguments sense alterar-te.
3: parla amb algú que opini diferent de tu sense discu-
tir. Accepta que tingui part de raó i dret a opinar així. 
4: no enviïs fotos de ningú sense el seu permís.
5: no expliquis un secret que algú t’ha confiat. 
6: informa’t sobre una altra religió, d’on ve, en què 
creu, quins ritus té…
7: sigues puntual durant tot un mes en les teves cites 
“professionals” de l’escola i personals, amb la teva fa-
mília i amics. 
8: compleix amb allò pactat. Si has dit que faràs quel-
com avui, fes-ho.
9: no facis el que sigui per anar amb la gent que t’atrau 
i no et fa cas. Si han de ser els teus amics, ja ho seran. 
10: escolta les històries que han d’explicar-te els grans 
sense interrompre o desconnectar.

Respect. Exigeix respecte, noia.

Objectiu: acabar amb els estereotips de les diferències o superioritat entre 
sexes; reflexionar sobre idees preconcebudes i errònies sobre el gènere 
femení. 

Idees clau: autoestima; idees preconcebudes sobre diferències de gène-
re; diàleg obert i enriquidor sobre la figura femenina en la societat.

Recursos: càmera de vídeo, ordinador amb Internet, programa per editar.

Desenvolupament: els alumnes prepararan un reportatge periodístic so-
bre alguna figura important de la història del feminisme, com a Mary 
Wollstonecraft, filòsofa del segle XVIII autora de Vindicació dels drets de 
la dona. Wollstonecraft va argumentar que les dones no són inferiors als 
homes per naturalesa, sinó que han rebut històricament menys educació. 
Més figures destacades: Emmeline Pankhurst, Simone de Beauvoir, Virgi-
nia Wolf, o les espanyoles Clara Campoamor o Victoria Kent, entre d’altres.

A casa: amb els pares i avis, comparar la situació de la dona en la seva 
joventut i en la societat actual: educació, integració laboral, política, cultu-
ra… Tenen més o menys llibertat que els homes? I oportunitats?

Més: buscar què defensen les feministes actuals. Segur que els sorprèn des-
cobrir que alguna de les més actives són de sobres conegudes entre el públic 
adolescent (Taylor Swift, Beyoncé, Miley Cyrus, Emma Watson, etc.).

265
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Objectiu: el respecte i la falta d’aquest és una constant a casa, a l’escola, 
en la societat. Observar i distingir els diferents comportaments i decidir com 
comportar-se.

Recursos: ordinador amb connexió; Power Point o similar; imatges digitals; 
impressora per escanejar i imprimir.

Desenvolupament: el professor proposarà fer un treball sobre el concepte 
del respecte en la societat actual. Els alumnes, per grups, triaran una temàtica 
(política, premsa, esports, publicitat, convivència). La idea és buscar exem-
ples de comportaments respectuosos i irrespectuosos (“hi ha programes de 
televisió en què els tertulians s’insulten”, “hi ha molta gent agressiva al volant”, 
“ningú s’aixeca en el transport públic per una persona gran”, etc.), reflexionar 
i extreure conclusions: som més o menys educats que generacions anteriors? 
Tenim més o menys normes? Qui les compleix millor: els nens, els adoles-
cents, la gent gran?

A casa: després d’analitzar les diferents actituds irrespectuoses, aplicarem el 
respecte a la família: als horaris, a les tasques compartides, a l’hora d’escoltar-
nos, i amb els veïns: aguantant la porta si passen, ajudant amb les bosses i són 
grans… A canvi “només” rebran agraïment i molt respecte.

Més: després d’extreure les conclusions pertinents, els alumnes redactaran un 
protocol de comportament per a cada sector inspirat en el respecte. L’objectiu 
principal seria eradicar alguns dels comportaments irrespectuosos que van de-
tectar.

27
Observatori del respecte. Exigir i donar.

Objectiu: quan les seves necessitats bàsiques estan co-
bertes, la gent es mostra forta, autosuficient i pot pensar 
que és superior a la resta; despullats i sense protecció tots 
els éssers humans som iguals, amb les mateixes debilitats 
i necessitats. 

Idees clau: pensar en els orígens, quan naixem despro-
veïts de qualsevol bé material. Tenim necessitats bàsiques 
i debilitats: fam, set, neteja, atenció, etc. 

Recursos: cartolines, retoladors de colors, plastificadora, 
daus, etc.

Desenvolupament: en tutoria, es prepara per grups un 
joc de taula de supervivència amb cartolines, retoladors 
i plastificadora, si se’n disposa d’alguna a l’escola. Cada 
grup pot crear les seves pròpies regles, però tots han 
d’utilitzar articles bàsics (menjar, beguda, medicines, etc.) 
com a elements a obtenir si es va guanyant o perdent si 
les coses no van gaire bé en el joc. Poden imaginar que 
estan en escenaris diferents, com una illa deserta o un 
país desconegut i llunyà. Tots els jugadors participen en 
igualtat de condicions i han de prometre’s respecte al llarg 
de la partida. 

A casa: els alumnes parlaran amb els avis o les perso-
nes més grans de la família sobre com era la vida quan 
ells eren joves i disposaven de menys recursos després 
d’haver patit una guerra. Llavors hi havia més o menys 
respecte entre les persones?

Més: a partir del joc de supervivència, crearem un docu-
ment en què exposem per punts les nostres necessitats 
primàries i debilitats que ens igualen (p. ex.: tots necessi-
tem menjar i beure; atenció mèdica si estem malalts; pro-
tecció si tenim por; higiene per mantenir-nos nets i sans, 
etc.).

Les mateixes debilitats 
que tu.

8
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Objectiu: analitzar el llenguatge oral i com es parla; estudiar quin argot i 
frases fetes s’utilitzen. A vegades responen a estereotips o conceptes fal-
sos i les utilitzem sense ser-ne conscients.

Idees clau: analitzar el llenguatge oral; analitzar frases fetes i paraules que 
s’utilitzen diàriament; reflexionar abans de parlar.

Recursos: ordinadors amb connexió, reproductor de música.

Desenvolupament: analitzar el llenguatge que s’utilitza en diferents progra-
mes radiofònics per a adolescents, pel·lícules juvenils, lletres de cançons 
(hip hop, rap, reggaeton), comentaris i crítiques de bloggers, etc. Segur 
que troben més d’una paraula, expressió o comentari irrespectuós. Distingir 
entre falta de respecte personal o allò que s’ha establert, entre rebel·lia i 
grolleria o fons irrespectuós (contra la dona, altres cultures, etc.).

A casa: buscar cançons de l’època en què els pares eren adolescents per 
analitzar les seves lletres i si utilitzaven algun llenguatge irrespectuós. Pen-
sar en els anys en què va haver-hi censura, analitzar al·legories o metàfores. 

Més: a partir de lletres de les cançons, guions de cine i teatre, comentaris 
a Youtube, etc., els alumnes reescriuran els textos per demostrar que el 
llenguatge és ric, variat i divertit sense necessitat de ser irrespectuós. Veure 
quan ser irrespectuós resulta còmic i, en realitat, no fereix ningú més que 
l’statu quo. 

Analitzem les frases que es diuen.
10

Objectiu: cada ser humà és un conjunt d’ingredients que 
mesclats i cuinats es converteixen en una recepta única i 
exclusiva. Aquests ingredients clau són el nostre gènere, 
els nostres orígens, la nostra cultura, les nostres creen-
ces i ideologia. Cal sentir-se sempre orgullosos d’ells i 
respectar els ingredients de la resta de persones.

Idees clau: ser un mateix, amb les seves arrels, la seva 
cultura, les seves creences, les seves opcions sexuals. 
Tots som moltes coses, i no acceptar-ho comporta racis-
me, xenofòbia, homofòbia, intolerància...

Recursos: impressores, retoladors de punta gruixuda, 
cinta adhesiva, xinxetes.

Desenvolupament: els alumnes buscaran fotografies de 
personatges públics a qui admiren, ja siguin d’orígens, 
cultures, creences i tendències sexuals diferents i les 
imprimiran; després poden escriure sobre la imatge una 
frase que descrigui el seu origen, creença o tendència 
sexual, sense complexos. Amb elles poden muntar una 
exposició en algun espai de l’escola perquè tots els alum-
nes puguin visitar-la. 

A casa: aprofundir en el seu arbre genealògic: d’on eren 
originaris els seus avis materns i paterns? Quina llengua 
parlaven? Quina era la seva religió? Com més informació 
es demani, més coneixeran qui són i d’on vénen.

Més: mirar el vídeo de la campanya titulada “Respect” de 
la UEFA. Protagonitzat per jugadors d’orígens diferents 
com Messi, Neymar, Ronaldo, Christian Bale o Benzema, 
cadascú, en la seva llengua d’origen, demanen quelcom 
molt senzill i clar: “Respect”.

Què significa “ser”?
9
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Objectiu: reflexionar sobre qüestions de convivència 
sobre supòsits pràctics i que plantegen dilemes, presa 
de decisions o implicació personal. El programa “Quin 
dilema” complementa “Para’t a pensar” i ofereix una 
possibilitat de joc i dinàmica de la classe aportant prac-
ticitat, amb propostes senzilles però que fan que els 
adolescents prenguin partit i testegin el seu nivell de 
maduresa.

Idees clau: reflexió, ètica i casos pràctics.

Recursos: ordinador amb accés a Internet. 

Desenvolupament: connectar-se al programa en el 
següent enllaç i triar una de les propostes per a Se-
cundària (“Grans dilemes”), ja sigui en l’àmbit dels di-
lemes personals, comunicatius o socials. Encara que 
les propostes es renoven quinzenalment, trobareu a 
més una extensa base de dilemes en l’hemeroteca. 
Tots, d’una manera o d’una altra, al·ludeixen al res-
pecte entre persones, en l’àmbit familiar o escolar o 
en la vida quotidiana d’un adolescent.

A casa: “Quin dilema” pot emportar-se a la família, on 
tots 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 del 
respecte.

Objectiu: reflexionar sobre per què es tenen arrencades d’enuig i ira davant de 
diferents situacions; canalitzar l’energia negativa cap a posicions més obertes 
i constructives.

Idees clau: controlar els sentiments d’enuig i ira; analitzar, reflexionar, fer un 
pas enrere i buscar solucions objectives abans de posar-nos de mal humor; 
evitar aquests comportaments per respecte als nostres companys, professors, 
familiars, etc.

Recursos: pissarra digital, televisió o pantalla gran per poder visionar una 
pel·lícula.

Desenvolupament: visionat de la pel·lícula La Clase (2008) (aquí en teniu un 
trailer), del director francès Laurent Cantet. El film narra les experiències d’un 
professor de Literatura en un institut de Secundària al districte 20 de París, on 
es mesclen alumnes de cultures i diferents nacionalitats. Aquests diferències 
fan que alguns nois se sentin inferiors i la ira explota contínuament entre ells, 
contra el professor i contra la societat. Es farà un cinefòrum comentant les 
raons per sentir-se inferiors o com canalitzarien ells aquesta ira. 

A casa: proposar als pares fer un test sobre el control de la ira en l’àmbit 
professional (fes clic aquí). Després poden comentar el resultat en família i 
extrapolar conclusions per aplicar-les en el dia a dia.

Més: buscar notícies relacionades amb el sentiment de la ira a la premsa, con-
vertides en successos. Les penjaran en un tauler d’anuncis on parar-se a mirar 
en conjunt on porten aquestes explosions d’agressivitat. 

Aprendre a dominar la ira.
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Objectiu: el professor és una figura clau per educar els 
alumnes en el valor del respecte cap a ells mateixos, 
l’escola, la família i la societat en què viuen. Perquè el 
missatge els arribi sense fissures, el professor ha de ser 
el primer exemple que s’ha de seguir.

Idees clau: tolerància, obertura de mires, ira i enveja en 
els adults. Com els continuem vivint també els profes-
sors i com els superen idealment les persones madures.
Recursos: fulls, bolígrafs, bústia per a la sala de profes-
sors.

Desenvolupament: preparar un test on s’avaluen va-
lors com els mencionats en les “idees clau”. L’avaluació 
es farà amb un “Molt respectuós”, “Respectuós”, “Co-
rrecte”, “Poc respectuós” i “Molt poc respectuós”. Cada 
professor avaluarà a la resta de docents de manera 
anònima. Posteriorment, cada professor rebrà la seva 
avaluació. Si els resultats no són el que esperava podrà 
fer una reflexió sobre com millorar.

Més: fer un gràfic amb el conjunt de resultats. Així, els 
professors tindran una idea més objectiva sobre si la mi-
tjana de respecte valorada pels professors.

Tutoria professorat: 
El model de respecte que sóc.

13

Objectiu: analitzar el senti-
ment negatiu de l’enveja; in-
tentar racionalitzar per què 
volem ser com altres perso-
nes, tenir el que els altres 
tenen, actuar com altres es 
comporten. Acceptar i voler-
se tal com un és resulta bà-
sic i ens fa grans.

Idees clau: causes de 
l’enveja, canalització cap a 
postures més positives. 

Recursos: ordinador amb 
connexió a Internet, impres-
sora.

Desenvolupament: a 
partir d’aquesta entrevis-
ta (vegeu enllaç) amb el 
psicòleg Rafael Santan-
dreu analitzaran algunes 
reflexions per combatre l’enveja: “Només podem gaudir del món si estem 
disposats a renunciar-hi”; “d’allò que no estem disposats a renunciar, ens 
tornem esclaus”; “la manera correcta de gaudir de les coses és sabent que no 
les necessites, que les pots perdre i que no passaria res”; “hi ha un axioma en 
psicologia que diu que només serem forts i extraordinaris de veritat si estem 
disposats a ser els últims del gran grup”; etc. 

A casa: els pares poden explicar alguna situació d’enveja que hagin viscut. Els 
fills hauran d’endevinar si els seus pares eren “els envejosos” o “els envejats”. 
Sigui quina sigui la seva posició, la idea és reflexionar sobre el sense sentit de 
l’enveja.

Més: els alumnes faran un llistat sobre les coses que envegen dels seus ídols 
(els cabells, els músculs, els tatuatges, la roba, l’estil, la seva personalitat, les 
seves parelles, el seu diners, etc.). A continuació escriuran un text sobre com 
imaginen que seria la seva vida si tinguessin aquestes qualitats que envegen: 
serien més o menys feliços del que són ara?

Enveja. Et felicito per fer-ho bé.
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Objectiu: l’acte de reci-
clar es relaciona direc-
tament amb el dret a un 
medi ambient sa, a gau-
dir de la naturalesa i al 
dret a la salut. Com més 
siguin els que desitgen 
convertir els residus en 
recursos, major soste-
nibilitat aconseguirem i 
més se salvaguardaran 
aquests drets. 

Idees clau: sensibilització, valors, respecte mediambiental, drets i deures cap 
al planeta que tots compartim.

Recursos: correu electrònic o telèfons mòbils.

Desenvolupament: farem una cadena que difongui la causa del reciclatge. 
Enviaran un missatge (electrònic o instantani) almenys a 10 persones que els 
importen i que comenci per “Reciclar, ho faig per tu, i ho faig per mi” i dues 
frases que expliquin per què ho fan i ells ho haurien de fer. Es demanarà que 
el següent passi aquest missatge a altres 10 persones, afegint la seva part de 
“per què ho faig”. 

A casa: moltes persones expliquen que reciclen perquè volen deixar un bon 
llegat a les pròximes generacions i que ho fan pels seus fills i néts, a qui tocarà 
viure les conseqüències dels seus actes. Com veuen a casa teva aquest llegat? 
Els influeix també? Pregunta als teus pares, als teus avis, a altres familiars… 
Creus que tu també sentiràs el mateix quan siguis gran? I ara, ja sents aquesta 
responsabilitat? 

Més: aquí trobareu el vídeo de la campanya “Tu”, que desperta la consciència 
del ciutadà sobre l’atenció de la naturalesa, i també trobareu “Nuestro legado”, 
que Ecoembes va elaborar junt amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
ambient.

Reciclar, ho faig per mi (i pels altres que 
encara no han arribat)

215
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Si respectar és tenir en consideració algú o pensar-hi 
abans de fer quelcom… què serà el respecte pel medi 
ambient? Doncs quelcom semblant: 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 
acabem amb els seus recursos, hem de tenir-ho pre-
sent en tot el que fem, hem de respectar-ho. Aquest 
respecte es tradueix no únicament en pensaments po-
sitius i en afecte cap a la naturalesa, sinó en actes de 
veritat. Dir que respectes el medi ambient està bé, però 
està encara 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, llaunes, metall o 
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 s’hagi que consumir més matèries pri-
meres o tanta energia o aigua com si els féssim amb 
materials nous. És una gran forma de demostrar el teu 
respecte pel medi ambient. 

Tutories de reciclatge. 

El respecte
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M’encanta ser així.
Objectiu: reconèixer els “impropis”, objectes que, 
o no són envasos, o s’han separat malament i han 
estat col·locats en un contenidor incorrecte. Des-
cobrir la pèrdua d’eficiència que suposen per als 
sistemes de selecció i com poden espatllar altres 
envasos i acabar tots ells a l’abocador. 

Idees clau: qualitat del material reciclat, impropis 
i esforç col·lectiu.

Recursos: targetes per copiar-hi les preguntes i 
repartir-les. Aquesta infografia. 

Desenvolupament: buscar informació i respon-
dre a aquestes preguntes sobre el destí dels 
“impropis”: què passa quan una caixa de pizza 
greixosa cau sobre el paper i cartró nets? I què 
provoca una cinta de vídeo o un cable de plàs-
tic que es colen en el groc i arriben a la cinta de 
selecció? Què ocorrerà quan arriben plats o gots 
de vidre i es fonen amb el vidre? On pararan els 
objectes de plàstic que no són envasos però es-
tan en el contenidor groc? I si un munt de bol-
quers bruts van al contenidor de paper perquè 
algú ha pensat que són cel·lulosa? Què faries tu 
si tinguessis una empresa recicladora, anessis a 
comprar plàstic per als teus productes i estigués 
mesclat amb altres coses que no són aquest tipus 
de plàstic que necessites? 

A casa: una vegada tretes les conclusions, po-
dràs traslladar els teus coneixements a la llar i 
mirar de forma crítica la seva pròpia selecció de 
residus, descobrint els possibles errors o impropis 
i aportant trucs per evitar-los en el futur. 

Més: fer fotografies dels contenidors de colors 
més pròxims per analitzar els símbols del que 
ens indiquen que NO va allí i del que SÍ s’hi pot 
depositar. Aquí trobareu un vídeo que us mostra 
de manera comprensible com funciona la planta de 
selecció. 

Què passa quan...?

Objectiu: apreciar que cada envàs és valuós, perquè cada material, a pesar de ser 
diferent, té les seves característiques úniques. La diversitat de materials ens ofereix 
molts avantatges per al benestar de les persones: conservar, protegir, facilitar…

Idees clau: característiques, individualitat, diversitat, avantatges, utilitat i autoestima.
 
Recursos: envasos nets, adhesius de diferents formes per crear ulls, boques i 
orelles.

Desenvolupament: per grups o individualment, es tria un tipus d’envàs i es busquen 
els avantatges de ser d’aquest material: què li podrien tirar a la cara i com respon-
dria? Quins altres envasos li podrien defensar? Podran afegir-los trets facials tipus 
còmic i globus que resumeixi en una frase el seu principal valor. 

A casa: per què triem un tipus o un altre d’envàs? En la compra setmanal o mensual, 
preguntaran als seus pares amb quins criteris els trien i si podrien provar altres en 
altres situacions (en una excursió, en un àpat de moltes persones, etcètera). 

Més: crear un joc de “defenso…” per assumir una o altra perspectiva. Pot aplicar-se 
fàcilment al món dels envasos, en el qual a vegades alguns tenen una mala premsa 
injustificada, si es valoren també els seus avantatges i la seva reciclabilitat. Guanya 
el que més arguments a favor d’un material troba. 
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Normes per a això i per a allò altre… cal seguir les 
normes, tinguin o no sentit per a tu. Els pares sempre 
tenen les mateixes paraules a la boca: respecta les 
normes de casa, el reglament de l’escola, segueix els 
horaris… Tot són regles! A què ve tanta insistència, si 
sembla que només són convencions arbitràries? Serà 
perquè aquestes normes es basen en el respecte del 
qual ja hem parlat, que són el fruit de la negociació i 
el consens i són bàsiques per a la convivència i per a 
“l’empremta” que deixaràs al teu pas per la teva vida 
i pel planeta. 

La bona convivència cal posar-la en pràctica des de la 
llar. Ja no ets un nen i has de ser més actiu a casa. Mos-
trar respecte seria ajudar en el que puguis, demostrant 
que ets autònom i valores el que ells fan per tu: rentar els 
plats, escombrar, recollir la roba, parar i desparar taula, 
preparar-te el berenar, fer la compra… Sou un equip on 
tots col·laboren. I si us distribuïu el treball estareu més 
descansats i de millor humor. 

També cal intentar entendre les normes que et marquen, 
perquè, no siguis escèptic, no són aleatòries ni les han fet 
per emprenyar-te. Els horaris, l’ordre, la neteja, les despe-
ses, etc., fan la convivència més fàcil i tranquil·la. Si els 
teus pares no et deixen sortir a la nit és perquè creuen 
que encara no tens edat per a això i no és segur; si no 
et donen més diners és perquè no poden o no conside-
ren que ho necessitis; si et demanen que recullis la roba 
bruta de l’habitació és perquè l’ordre i la neteja evitarà 
que s’acumuli el treball; i així, hi hauria explicacions fins a 
l’infinit. Però no cal. Només s’ha de pensar, encara que no 
hi estiguis sempre d’acord, que les normes busquen el bé 
de la família i el teu també. I si creus que poden canviar a 
millor, participa i parla, exposa les teves idees i, si són bo-
nes per a tots, segur que trobes una audiència entusiasta.

Aquesta mateixa convivència respectuosa també s’ha de 
donar a l’escola. Més enllà de les jerarquies o els con-

vencionalismes, és imprescindible mostrar respecte pels 
professors i els adults que treballen en el teu centre, sigui 
quina sigui la seva funció. I, per descomptat, també has de 
conviure en pau amb els companys de classe i de l’escola. 
Tots sou iguals i tots mereixeu respecte i jugueu amb les 
mateixes regles. Ningú és millor que ningú ni ningú té dret 
a saltar-se-les. Defensa el teu dret a conviure en igualtat, 
mostra’t ferm, convençut i segur, i sent-te en l’obligació 
de denunciar tot aquell que no estigui disposat a seguir-
les pel seu propi benefici, fent patir els altres. El millor de 
les normes és que, si tots les segueixen, comptaràs amb 
molts suports que les faran valdre, començant pel teu cen-
tre escolar i continuant per les institucions que entre tots 
hem creat per viure en la major harmonia possible. 

Conviure a la teva escola i a casa és el teu camp de pràc-
tiques, perquè darrere de les seves parets està el món 
real, quelcom així com la selva, i a vegades fa por, veritat? 
I d’altres pensaràs que te l’empassaràs en dues mossega-
des, que l’han posat per a tu. Doncs ni una cosa ni l’altra: ni 
arrogant ni espantadís. Si vas interioritzant a poc a poc els 
conceptes de respecte i convivència, començant per la fa-
mília i seguint per l’escola, el que vingui després serà més 
senzill per a tu del que penses. Només es tracta d’aplicar 
sempre el respecte a tot el que t’envolta, dels companys 
de treball a les normes socials i al planeta que permet que 
la vida continuï existint. I participar en el joc, amb la res-
ponsabilitat de qui s’ha llegit el llibre d’instruccions, escol-
tant, observant, cuidant, compartint i demostrant-te que tu 
sí que pots. Amb tots aquests verbs ben conjugats tindràs 
bona part del treball per triomfar. Com a persona i com a 
ésser humà. Es pot demanar més? 

La convivència

Amb la col·laboració de:

Tutories amb sentit 
per a tots els cicles 
educatius

Primer cicle

Segon cicle

ReciclatgeR

PC

SC
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Temps per conèixer-nos 
millor.
Objectiu: preocupar-se per estrènyer vincles amb els 
companys de classe; generar relacions basades en el 
respecte als punts en comú i a les diferències.

Idees clau: reforçar vincles; buscar temes i gustos per-
sonals comuns que uneixen i permeten conèixer millor 
les persones que ens envolten.

Recursos: cartolines, tisores, retoladors, imperdibles.

Desenvolupament: s’organitzarà una sessió de speed 
dating. En la realitat, en aquestes sessions es troben 
un grup de persones mixtes, que entaulen conversa-
ció per parelles durant un temps reduït (uns set o vuit 
minuts) per conèixer-se mínimament i pensar si en el 
futur els agradaria conèixer-se millor. En el nostre cas, 
els alumnes ja es coneixen, per la qual cosa es tracta 
de parlar amb els companys amb què es té menys con-
tacte i aprofundir una mica més sobre els seus gustos 
personals, les seves aficions, la seva manera de pen-
sar, etc. Es col·locaran tantes taules com parelles i el 
professor organitzarà qui parla amb qui i cada quant cal 
canviar de parella. Els alumnes es faran unes etiquetes 
amb el seu nom i una afició i se les posaran com a 
presentació.

A casa: als Estats Units hi ha el costum de, quan arriba 
un nou veí al barri, convidar-lo a prendre un te, un cafè 
o un tros de pastís. Així es coneixen millor i millora la 
convivència pel simple fet de tractar-se. Encara que no 
siguis nou ni a l’escala ni al teu barri, invita els teus 
veïns a berenar. Mai és tard per estrènyer llaços.

Més: com en les speed dating de veritat, els alumnes, 
en finalitzar la sessió, triaran al candidat que més els 
hagi agradat i li demanaran compartir amb ell/ella una 
mica més de temps: poden anar a berenar un dia junts 
en sortir de l’escola, convidar-lo a casa a jugar a la con-
sola, anar al cinema, etc. Com més es coneguin, més 
es respectaran.

Objectiu: entendre que per tenir una convivència cordial cal ser respectuós amb les 
normes i tolerant envers la forma de pensar o comportar-se dels altres.

Idees clau: obertura de mires, permissivitat, tolerància i eliminació de prejudicis. 

Recursos: fotografies, gravacions, retalls de diaris o revistes; cartolines i bolígrafs. 

Desenvolupament: la convivència es basa en normes (escrites o no) que se supo-
sa que tots coneixem i respectem: normes de circulació, horaris, límits de volum 
o circuits per desfer-se dels residus. Però no tot és blanc o negre, sinó que sol 
ser de diferents tons de gris que fan que es flexibilitzin els límits: l’aspecte físic, els 
seus comportaments en públic, comentaris, etc. Cada alumne porta un exemple 
de la premsa o del dia a dia i entre tota la classe es decideix en cada cas si cal ser 
permissiu o ser més estrictes. 

A casa: fer un passeig i parlar sobre les coses que veiem: ens molesta si algú va 
ple de tatuatges? I si veiem una parella fent-se petons? Ens molesten els vehicles 
sorollosos? I els gossos que orinen a les voreres? La vida és pura convivència i cal 
decidir davant de quines situacions som permissius o no.

Més: dels murals i les situacions exposades, crearem un test perquè l’omplin la 
resta de classes de Secundària. Els alumnes han de decidir en cada situació plan-
tejada si creuen que s’hauria de normalitzar o millor ser més permissiu. 

218 19
Et molesta? Regles de convivència.
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Objectiu: una de les claus de la convivència és ser honest i conseqüent, sense 
dedicar-se a rumorejar, tafanejar o criticar els que no hi són presents. 

Idees clau: ser respectuós sempre amb totes les persones encara que no 
estiguin presents; la seva absència no dóna carta blanca per parlar malament 
o tafanejar sense més.

Recursos: una càmera de gravació; un ordinador o una pissarra digital per 
veure les imatges que hem gravat.

Desenvolupament: en grups reduïts, el professor proposarà als alumnes que 
parlin sobre altres companys que no es trobin allà en aquell moment: com els 
descriurien, com avaluarien el seu comportament, com es relacionen amb ells, 
etc. El professor els explicarà que els està gravant i que després tota la classe 
podrà veure aquestes gravacions. Segur que els alumnes es mostren més me-
surats i respectuosos en parlar. 

A casa: junt amb els pares, es decidirà o bé no mirar o bé mirar críticament els 
programes de televisió on es parli de tercers de manera crítica, irrespectuosa i 
feridora, amb l’únic objectiu d’aconseguir més audiència.

Més: analitzar l’expressió “ulls que no veuen, cor que no sent”. És veritat que si 
no veiem com riuen o parlen malament de nosaltres no ens fa mal?

Respecte a qui no hi és.Conviure amb la discapacitat.

2 2120
IN

Objectiu: acceptar les diferències entre individus, valorar 
les persones que tenen una discapacitat, buscar la forma 
de fer-los la vida més fàcil.

Idees clau: discapacitat, diversitat, convivència cívica, 
superació i adaptació.

Recursos: adhesius amb el símbol de discapacitat amb 
el lema “T’admiro”. 

Desenvolupament: analitzar les necessitats quotidianes 
de les persones discapacitades i la seva traducció en 
drets cívics o “avantatges”. Cada un analitza una d’elles: 
aparcament, descomptes fiscals, descomptes per a les 
empreses que els contracten, voreres suavitzades, ascen-
sors i descomptes en els transports públics, acceptació de 
gossos guia, pensions, adaptació del permís de conduir, 
preus especials per a activitats com cursos o tallers… 
Cada alumne busca l’origen d’aquest “avantatge”, la ne-
cessitat, la història d’aquest èxit social, per a què serveix i 
què ocorreria si no existís. Tots s’enganxaran un adhesiu 
de discapacitat amb el lema “T’admiro” a les seves car-
petes, carteres o llibres en reconeixement a les persones 
que conviuen i superen diàriament aquestes dificultats.

A casa: pensarem en exemples de persones amb disca-
pacitats en la família, ja sigui per malalties o per reducció 
de la mobilitat, etcètera. Es preguntaran per les dificultats 
en el seu dia a dia i si es tenen en compte quan es rela-
cionen amb ells.

Més: guia de recursos per treballar la discapacitat en se-
cundària de capacidadymas.com

PCPC
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2 2322
Riu-te dels teus prejudicis.
Objectiu: valorar èticament les situacions a què es veuen 
exposats dia a dia, conèixer-se millor a si mateixos i des-
cobrir els propis prejudicis, les contradiccions entre els 
seus actes, desitjos i pensaments i començar a actuar de 
manera madura i justa. Distingir entre el políticament co-
rrecte i l’èticament correcte.

Idees clau: sinceritat, sentir i pensar, coherència, ètica i 
humanitat.

Recursos: fitxes de cartolina per apuntar-hi acudits. Ordi-
nador amb connexió a Internet.

Desenvolupament: buscaran acudits en què s’utilitzi un 
tòpic o un prejudici i del qual sigui fàcil riure (acudits mas-
clistes, negres, homòfobs…). Després s’analitzarà més 
seriosament si respon a un prejudici que tenen i per què o 
com ho han adquirit. Té una base real? Aquesta creença 
fa mal i trenca la convivència. En finalitzar trencaran sim-
bòlicament la seva fitxa acudit dient “Ja no té gràcia”.

A casa: analitzarem junts quins prejudicis tenim, si res-
ponem sincerament o de manera políticament correcta. 
Portarem més enllà les preguntes: no ets xenòfob però 
t’importa tenir un estranger com a veí? I de company de 
treball? I com a familiar? Intentaran respondre honesta-
ment i posar-se en la pell de les persones que són etique-
tades i discriminades per veure la necessitat de trencar 
amb aquests prejudicis.

Més: fes clic aquí per consultar una unitat didàctica per 
educar en tolerància, coneixent estereotips i prejudicis; i 
entra en aquesta web, on, en fàcils passos, t’orienten per 
superar prejudicis ocults.

Objectiu: la violència forma part del nostre dia a dia, tant a través d’històries 
reals com fictícies. Creem una certa tolerància que ens fa de barrera perquè 
no ens afecti. Però no podem acostumar-nos-hi: cal detectar-la i veure cap on 
condueix.

Idees clau: parar-se a pensar en la violència que ens envolta; aprofundir en el 
perquè de les coses, empatitzar; reflexionar sobre com es podria transformar 
la violència.

Recursos: ordinador amb connexió a Internet; Power Point o similar; imatges 
digitals.

Desenvolupament: el professor dividirà la classe en grups. Cada grup haurà 
de triar un tema per crear un cartell sobre un tipus de violència: els conflictes 
bèl·lics; la violència de gènere; la violència per creences religioses radicals; 
en els videojocs; al cinema; en el món de l’esport; etc. Cada cartell tindrà tres 
propostes que ajudarien a millorar o atenuar aquest tipus de violència. 

A casa: encara que ens sembli que la nostra família és un nucli insignificant, tot 
esforç suma. Podem eradicar a casa qualsevol tipus de violència física o psi-
cològica: els crits, les baralles, les males conductes, etc., no són acceptables. 
Amb el diàleg i la negociació es pot resoldre qualsevol conflicte.

Més: a l’escola també sorgeixen problemes. Es pot crear una comissió de me-
diació entre els alumnes de l’ESO per ajudar a resoldre aquests conflictes entre 
els alumnes de manera pacífica i dialogada. Aquí en teniu un exemple.

No és divertit veure patir.

PCPC
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Objectiu: en la nostra societat, la imatge s’ha convertit en una senyal d’identitat 
per a joves i adults; la immediatesa de les comunicacions i les xarxes socials 
permeten que les nostres fotografies les vegin persones de tot el planeta. Tot 
un èxit. Però cal anar amb atenció: no tot el món vol estar així d’exposat.

Idees clau: cal respectar les normes de convivència; quan una persona no vol 
que li facin una fotografia és que no i punt; tots tenim dret a la intimitat. 

Recursos: fotografies en paper o digital; plastificadora; ordinadors amb con-
nexió a Internet.

Desenvolupament: els alumnes analitzaran en primer lloc el que significa el 
Dret a la intimitat defensat en textos legals com la Convenció dels Drets del 
Nen o la Constitució espanyola (articles 18 i 20). Buscaran imatges en què es 
vulneri el dret a la intimitat, ja sigui perquè es tracta d’una situació compromesa 
o simplement perquè la persona no volia que la captessin: celebrities mostrant 
parts íntimes a causa d’un descuit; fotografies de persones “caçades” flirtejant 
amb altres persones que no són la seva parella oficial; famílies famoses que no 
volen que es publiquin imatges dels seus fills; etc. A continuació, la classe re-
flexionarà sobre el perill de les fotografies robades i podran exposar exemples 
més pròxims que els afecten en el seu dia a dia.

A casa: amb els pares, buscaran quines fotos seves estan pujades en les 
xarxes socials i si els agrada o no que siguen exposades públicament i per 
què. També pensarem quina repercussió podrien tenir aquestes imatges en el 
nostre futur.

Més: organitzar un roleplay en el qual els alumnes imaginen diferents situa-
cions que podrien donar-se en la vida real en què algun company voldria fer-li 
una foto sense el seu consentiment. Assajar formes de negar-se de manera 
educada però ferma: “Sisplau, no vull que em facis una foto”; “t’he dit que no 
i no vull que ho facis sense el meu consentiment”; “saps que fer fotos sense 
permís és un delicte?”. Cal practicar perquè tot el món rebi el nostre missatge 
de manera clara i directa.

Fotos no, gràcies. Respecte a la 
intimitat, la imatge i l’honor.

25
M

Objectiu: reflexionar sobre qüestions de convivència 
sobre supòsits pràctics i que plantegen dilemes, presa 
de decisions o implicació personal. El programa “Quin 
dilema” complementa “Para’t a pensar” i ofereix una 
possibilitat de joc i dinàmica de la classe aportant prac-
ticitat, amb propostes senzilles però que fan que els 
adolescents prenguin partit i testegin el seu nivell de 
maduresa.

Idees clau: reflexió, ètica i casos pràctics.

Recursos: ordinador amb accés a Internet. 

Desenvolupament: connectar-se al programa en el 
següent enllaç i triar una de les propostes per a Se-
cundària (“Grans dilemes”), ja sigui en l’àmbit dels di-
lemes personals, els comunicatius o els socials. Enca-
ra que les propostes es renoven quinzenalment, hi ha 
una extensa base de dilemes en l’hemeroteca. Tots, 
d’una manera o una altra, al·ludeixen a la convivència 
entre persones en la vida quotidiana d’un adolescent.

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. 

Grans dilemes 
sobre convivència.

24
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226

Objectiu: conèixer-se millor estreta els llaços i millora la convivència; però 
quan aquests llaços són massa estrets es produeix l’efecte contrari i es 
perd el respecte als pares, els germans, la parella, etc.

Idees clau: tenir una relació íntima amb algú, com la parella, no dóna dret 
a controlar-la, donar-li ordres o dominar-la. Les relacions han de basar-se 
en el respecte.

Recursos: lletres de cançons per analitzar; reproductor de so amb altaveus.

Desenvolupament: els alumnes buscaran cançons en què en les lletres 
es parli de relacions poc sanes entre parelles: amb actituds de gelosia, 
control, xantatge psicològic, etc. (Ex.: “Suspicious Minds”, d’Elvis Presley; 
“Jealous Guy”, de John Lennon; “Possession Obsession”, de Hall & Oates; 
“María se bebe las calles”, de Pasión Vega, etc.). El professor, introduint el 
tema a través d’aquestes cançons, pot alertar sobre un problema tan greu. 
Ningú pertany a ningú. Siguem o no siguem parella, tots som individus lliu-
res i, des del respecte, ens comportem com millor ens sembla. Ningú ens 
pot controlar ni dir què hem de pensar o com hem d’actuar. Si et deixes do-
minar es perdrà la teva essència i et faran sentir feble. Davant d’aquestes 
actituds, tolerància zero.

A casa: amb els pares poden veure un dia la pel·lícula Amy, un film bio-
gràfic sobre la cantant de soul Amy Winehouse, que a pesar de la seva 
potent i meravellosa veu i de ser tota una estrella del món de la música 
sempre es va veure sotmesa a les ordres de la seva parella i posteriorment 
marit, Blake Fielder-Civil.

Més: recursos de cançons que parlen d’aquest tipus de relacions, aquí.

SC

Cançons que parlen d’això. 

27

Objectiu: reflexionar sobre la igualtat entre tots els éssers 
humans i de com les nostres diferències enriqueixen la so-
cietat. Cal eradicar la violència física i psicològica per motius 
de gènere, d’edat o simplement d’indefensió i vulnerabilitat. 
Davant de situacions de conflicte cal exigir respecte.

Idees clau: respecte i poder, control, vulnerabilitat, indefensió.

Recursos: ordinadors amb connexió a Internet, impressores.

Desenvolupament: per ser conscients de la gravetat de la 
situació, els alumnes hauran de preparar un treball mono-
gràfic sobre les diferents formes de violència com el bullying 
(a l’escola), el mobbing (a la feina), la violència de gènere o 
els abusos a menors. Hauran de donar xifres de casos en 
l’actualitat, jurisdicció, conseqüències d’aquest flagell, ac-
cions que s’estan duent a terme per lluitar-hi en contra tant 
des de les institucions com a títol individual, etc. Després 
de fer aquest treball de documentació, els alumnes escriu-
ran un protocol per detectar situacions de conflicte i manera 
de procedir per a la víctima o els testimonis per posar fi a 
aquestes situacions tan ràpidament com sigui possible.

A casa: a vegades, alguns conflictes o abusos s’inicien de 
manera subtil i van agafant força amb el temps. Els nois 
no els veuen com una amenaça i no ho expliquen imme-
diatament. A casa s’establirà un dia, cada dues setmanes, 
amb un berenar per xerrar de la seva situació a l’escola, a 
la feina, etc. 

Més: organitzar un taller per recrear conflictes i aprendre a 
expressar de manera clara i contundent la seva negati-
va a acceptar segons quines actituds, amb l’expressió oral 
i també la corporal. Si ens tracten malament, ens n’anem i 
punt. És innegociable.

Respecte versus abús.
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28

Objectiu: eradicar les diferències de gènere i els estereotips creats al voltant 
d’ells; ni les noies són el sexe feble, ni els nois són només músculs.

Idees clau: igualtat de gènere, ni feminisme radical ni masclisme antiquat.

Recursos: un aparell per fer xapes, dissenys amb diferents eslògans.

Desenvolupament: a la classe d’Educació Plàstica o Visual, els alumnes es 
dedicaran a crear xapes amb diferents claims o eslògans. Aquests han de fer 
referència a la igualtat de gènere. Tots els éssers humans som iguals, indistin-
tament que siguem nois o noies, i no es pot fer discriminació positiva o negativa 
per això. Així, poden utilitzar claims del tipus: “Jo també ploro”, “I love football”, 
“M’encanta anar de botigues”, “Toco la bateria”, etc., per trencar amb els estereo-
tips creats entorn de les diferències de gènere. 

A casa: es farà una llista de totes les tasques de la llar, s’escriurà el nom en pa-
pers, es faran boletes i es col·locaran en una bossa. Cada membre de la família 
agafarà les diferents boletes que li toquin i haurà de fer les tasques adjudicades, 
indistintament del que impliquin. Tots podem fer de tot.

Més: mirar el vídeo en què Emma Watson, protagonista de la saga de Harry 
Potter, parla de la seva relació amb el feminisme a la seu de Nacions Unides.

He for she. 
Compromet-te amb la teva altra meitat.

Objectiu: cal saber dialogar i cedir per arribar a punts 
de vista coincidents o pròxims i dur a terme projectes 
comuns; per conviure en harmonia cal ser diplomàtic, 
esgrimir arguments però també escoltar els dels al-
tres.

Idees clau: presentar les idees de manera clara i 
concisa, argumentar i dialogar, escoltar les propostes 
dels altres, utilitzar el sentit comú i cedir quan sigui 
necessari.

Recursos: pintura d’esmalt, brotxes i pinzells, escala, 
draps per netejar, teles, farcit de coixins, màquina de 
cosir, quadres, etc.

Desenvolupament: el tutor proposarà un joc de rol: 
han d’imaginar que són una comunitat de veïns i 
que el tutor és l’administrador. Li donaran un repàs 
de pintura i redecorar les zones comunitàries de la 
finca (la classe) i, entre tots, han d’acordar què volen 
fer: de quin color pintar-la, si volen posar-hi elements 
decoratius, quins quadres penjar, com fer més còmo-
des les cadires de classe, si hi volen afegir un espai 
de relax, etc. Segur que no coincideixen en gustos 
i opinions, però d’això es tracta, d’arribar a acords i 
consensos, sempre tractant-se amb respecte. 

A casa: es pot proposar fer reformes o un canvi de 
decoració en les habitacions o en els espais comuns. 
Com la casa és de tots, han de donar la seva opinió, 
però també escoltar la resta de membres amb respec-
te. Tots els gustos i comentaris tenen el mateix valor, 
així que caldrà arribar a acords.

Més: ja que tenim el material a l’escola (pintura, bro-
txes, escales, etc.), també es poden retocar algunes 
zones comunes. Però per a això, aquesta vegada 
hauran de posar-se d’acord amb les altres classes, 
triant un portaveu per cada una.

La nostra “comunitat 
de veïns”.
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Objectiu: les relacions en una mateixa classe es divideixen al mateix temps 
en una sèrie de subgrups que interactuen de formes diferents segons ocupen 
un rol o un altre. El professor haurà d’analitzar com funciona la convivència 
de la classe a nivell macro i micro.

Idees clau: veure si la convivència funciona tant a nivell de gran grup com en 
les diferents relacions que s’estableixen entre els alumnes.

Recursos: aplic amb tres bombetes de color vermell, groc i verd; cartrons per 
donar-li forma de semàfor.

Desenvolupament: els alumnes buscaran un llum o un aplic amb tres bom-
betes; la idea és que es pugui encendre cada una de manera independent i 
amb un cartró donar-li forma de semàfor. Depenent de com el professor vegi 
que funciona la convivència del gran grup, tindrà encesa la llum verda si tot 
va bé, la llum groga si la comunicació i les relacions no són molt fluides, o 
la llum vermella si hi ha conflicte. Evidentment, perquè el gran grup funcioni, 
primer s’haurà de fer un treball de diàleg i acostament per establir l’estat de la 
convivència en els petits grups. Si s’aconsegueix tenir llum verda durant tota 
una setmana, el professor pot premiar la classe organitzant alguna activitat 
especial.

A casa: a vegades, des de dins, no sempre és fàcil ser objectius i analitzar 
de manera crítica si som dialogants, respectuosos, si no aprofitem la nostra 
posició de superioritat, etc. Per això, es pot demanar a una persona pròxima 
però que no formi part del “nucli dur” familiar que ens digui com veu la nostra 
convivència.

Més: per millorar la convivència, s’embarcaran en un treball en equip per 
alguna bona causa en què tots hagin de col·laborar i donar el millor de si 
mateixos: recollir fons, aliments o roba per a una ONG, preparar una obra de 
teatre per ajudar amb els diners de l’entrada en alguna campanya de solida-
ritat, etc.

Tutoria d’avaluació: 
comissió de convivència. 

Conviure és compartir amb altres un objectiu o una 
causa major que un mateix. És formar part de la socie-
tat i assumir les seves obligacions i drets. És posar-se 
d’acord i muntar sistemes que resolguin les nostres 
necessitats col·lectives com, per exemple, decidir què 
fem amb els residus. 

Si en èpoques passades imperava el consumisme i 
l’economia “predadora”, avui ens hem adonat que és 
un camí sense sortida. Per això hem organitzat siste-
mes que recuperen l’equilibri, que fan que els residus 
d’envasos es converteixin en nous recursos i nous ma-
terials, per no desgastar el planeta i les seves matèries 
primeres: energia, aigua o aire. Però és necessari que 
convisquis i col·laboris, que els utilitzis, o res d’això 
serà possible. 

Gràcies a la col·laboració de tots, envàs a envàs, per-
sona a persona, hem passat de reciclar un 5% dels en-
vasos el 1998 a un 75% el 2015. És una gran notícia, 
però encara hem de millorar. Si t’uneixes a la convi-
vència ecològica, fes les coses al millor possible per-
què tots els envasos (i només els envasos) vagin al 
contenidor correcte: separa les seves parts si són de 
materials diferents, plega’ls perquè ocupin menys o 
buida’ls perquè no taquin i espatllin l’esforç de tots. 
I, si ho expliques als altres, tampoc espatllaran el teu. 
Entre tots ho aconseguirem.

Tutories de reciclatge.

La convivència
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Objectiu: conèixer millor com i quant reciclem, si difereix el 
que diem del que fem i on podem millorar. Analitzar hàbits 
de consum i de reciclatge. 

Idees clau: hàbits, estudis de mercat, anàlisi de dades i 
extreure conclusions i idees per a l’acció de millora.

Recursos: per a la versió en paper, fotocopiadora i paper; 
per a la versió online, tauletes tàctils amb connexió a In-
ternet.

Desenvolupament: l’objectiu és preparar i fer una breu en-
questa (5 o 8 preguntes) sobre com reciclen els alumnes 
del centre i les seves famílies. En primer lloc, es marcaran 
un objectiu de participació i es preguntaran què els agrada-
ria saber sobre els seus hàbits de reciclatge: qui recicla? 
L’alumne se n’encarrega personalment? Quants conteni-
dors tenen a casa? Cada quant baixen els envasos? Per 
què ho fan? Què els genera dubtes? A partir dels seus in-
teressos, es prepararan preguntes curtes, que no admetin 
segones interpretacions, amb respostes tancades o amb 
possibilitat de contestar diverses respostes. Es prepararà 
el formulari i es podrà fer en versió paper o bé online. 
S’organitzaran equips per fer enquestes en els passadis-
sos fins a arribar a l’objectiu aconseguit. Una vegada reco-
llits els resultats, es farà el recompte i es traslladarà a una 
taula. A partir d’aquí, es farà una anàlisi de les respostes i 
s’escriurà un informe, que podrà publicar-se a la revista o a 
la web del centre. 

A casa: totes les famílies podran fer l’enquesta per aug-
mentar així el total i la rellevància dels resultats. Podran 
fer-ho tant en paper com en format online, fins i tot des del 
mòbil, enviant-los un missatge invitant-los a connectar-se i 
a participar. 

Més: la web www.survio.com et permet fer enquestes 
online gratuïtament de manera molt senzilla, ja sigui amb 
preguntes obertes, tancades, desplegables, d’opció única, 
etc., i genera informes de forma ràpida i àgil. 

Els nostres contenidors 
a l’aula i al centre.

Objectiu: posar en pràctica un programa de reciclatge pràctic que mostrarà 
les dificultats, les possibilitats de millora i els resultats de col·laborar per 
a aquest objectiu. Analitzar els punts “calents” de generació de residus al 
centre. Aclarir conceptes relatius al que és o no envàs i als materials que 
els componen.

Idees clau: neteja, treball en equip, coordinació, estratègia i avaluació.

Recursos: caixes o galledes d’escombraries pintades o folrades en color 
groc, blau, verd i gris. Bosses d’escombraries d’aquests colors. Paper per 
a cartells. 

Desenvolupament: els alumnes planificaran una ecoauditoria del centre per 
esbrinar on es produeixen els diferents tipus de residus i analitzar les seves 
necessitats de contenidors. 

A casa: buscar la millor ubicació per als contenidors de separació de re-
sidus, adaptats a l’espai disponible i al nombre de membres de la família. 
També analitzaran la periodicitat òptima de buidatge d’aquests contenidors, 
anotant en un llistat (enganxat a la nevera amb imant) quant temps triga a 
omplir-se cada contenidor.

Més: Ecoembes està iniciant una campanya d’implantació pràctica de con-
tenidors per a envasos en centres escolars. Fes clic aquí per a més infor-
mació. 

Enquesta col·lectiva d’hàbits 
de reciclatge.
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Objectiu: entendre la complexitat del tractament dels resi-
dus i les múltiples responsabilitats que corresponen a cada 
un dels agents que hi intervenen, incloent-hi el consumidor. 
Visualitzar el circuit global, des de la creació fins al reciclat-
ge, i tot el que implica. Incloure l’ocupació verda dins de les 
possibilitats d’orientació laboral.

Idees clau: economia circular, agents socials, institucions, 
empreses, ecodisseny i ocupació verda.

Recursos: col·locació de les taules de la classe per grups, 
pissarra o paper per anotar-hi les conclusions.

Desenvolupament: es dividirà la classe en diversos grups. 
Cada un d’ells es convertirà en un dels “agents” del cicle de 
vida dels envasos: ecodissenyadors/envasadors, distribuï-
dors, institucions, seleccionadors i empreses recicladores. 
De cada grup haurà de sorgir: una professió (com a mínim) 
de futur en aquell camp, una idea com a mínim per millorar 
el reciclatge d’envasos, tant si depèn d’ells com si depèn 
d’altres i una conclusió sobre la seva principal funció en el 
cicle de l’envàs. 

A casa: preguntarem si a casa coneixen algú que treballi 
en algun aspecte vinculat al reciclatge o al medi ambient, 
en algun dels grups d’agents del cicle de vida dels envasos 
que es van treballar a classe. Si no, buscaran qui podria 
conèixer algú d’aquest àmbit, segons la teoria dels 6 graus 
de separació, que ens separen de qualsevol persona del 
planeta. 

Més: aquí trobareu un informe sobre l’ocupació verda al 
nostre país que us pot donar idees en l’orientació laboral 
dels alumnes que s’inclinen pel treball mediambiental o diri-
git a contribuir a la resolució del problema dels residus i del 
millor aprofitament dels recursos: fes clic aquí.

Respecte pel 
treball dels altres.
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Objectiu: conèixer el funcionament d’una planta de selecció de residus 
d’envasos lleugers per comprendre per què alguns errors signifiquen difi-
cultats en el procés o fan que sigui menys eficient. Una visita real, a més, fa 
que comprenguin la dimensió del problema dels residus. 

Idees clau: comprensió, sistemes, eficiència, mecanització, gestió i aprofi-
tament dels recursos.

Recursos: ordinadors i canó o pissarra digital per a la projecció d’una visita 
virtual.

Desenvolupament: per grups, els alumnes analitzaran les diferents fases 
d’una planta de selecció de residus, a més del que les pot perjudicar o què 
s’aprofita millor o pitjor: la platja de descàrrega, els diferents separadors 
(electroimants, corrents de Foucault, bufadors, òptics…).

A casa: comentaran el que han après i ho transformaran en trucs per no 
oblidar alguns errors que es “paguen” en la planta de selecció, especialment 
sobre el que no ha de dipositar-se en els contenidors de colors o “impropis”.

Més: visita virtual a la planta de Sevilla en aquest enllaç, o a la de Gavà 
(Barcelona), aquí.

Visitem una planta de selecció 
de residus d’envasos.
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En un món ideal, els humans conviurien en pau. En el 
nostre món actual, no obstant això, els humans hem 
desenvolupat un llindar sorprenentment alt de toleràn-
cia cap a la violència. Estem tan en contacte amb ella 
que fins ens sembla si no acceptable, sí normal. Física 
o psicològica, aquesta violència adopta mil formes. A 
vegades la veiem venir de cara, sense disfressa, sense 
embuts ni coartada, de manera física: el cop de puny 
“graciós” d’un company; la fuetada d’un pare enfa-
dat; les insinuacions inapropiades d’un company, etc. 
Els agressors sempre tenen una excusa: és broma, 
és l’única forma que facis el que dic, és una mostra 
d’afecte, etc. Les víctimes, al principi, davant de quel-
com tan inesperat, no solen saber com reaccionar.

Després està la versió psicològica de la violència, la que no 
colpeja físicament, però maltracta l’ànima, els sentiments, 
les idees i la manera de pensar. És la violència que s’utilitza 
per humiliar, parlar malament de tercers, ofendre, aïllar, in-
fravalorar, mofar-se de l’aspecte o dels pensaments d’altres 
persones… És la violència dels que fan mal amb les seves 
paraules o amb els seus fets. I per si no n’hi hagués prou, a 
més, la violència s’ha accentuat amb l’aparició de les noves 
tecnologies i l’ús de les xarxes socials. L’agressor, sovint 
anònim, se sent fort i emparat darrere de la pantalla del seu 
mòbil o portàtil i és capaç de burles malicioses que potser 
en persona no gosaria fer. No obstant això, aquestes xar-
xes no proporcionen tal anonimat, perquè en el món digital 
tot deixa una empremta i els comportaments de ciberasset-
jament (ciberbulling), per sort, no queden impunes.

L’objectiu de lluitar contra la violència no és reduir el dis-
curs i separar entre agressors, víctimes i testimonis. Per-
què quan es produeix un acte de violència tots els implicats 
són víctimes en diferent grau, ja que en viure una situació 
de violència tots patim un dany i un prejudici. L’agressor, 
perquè si actua d’una manera violenta és perquè té proble-
mes i no té les eines adequades per resoldre’ls; la víctima, 

perquè es converteix en l’objectiu de la seva frustració i pa-
teix més que ningú sense trobar tampoc la manera de sortir 
d’aquesta situació, i els testimonis, perquè es veuen immer-
sos en la diatriba de prendre partit i actuar o no, causant 
encara més dolor, amb les conseqüències que això genera.

Al llarg de la vida, abans o després, totes les persones es 
poden veure immerses en una situació violenta. Per això, 
de forma preventiva, cal educar per a aclarir quines són les 
millors opcions, sigui quin sigui el paper que els toqui exer-
cir. La primera consigna és molt bàsica i evident: davant de 
la violència, tolerància zero. Ni zero coma un ni coma dos: 
zero, zero. Qualsevol tipus de justificació o permisivitat ens 
converteix en còmplices, ja que significa negar l’ajuda i evi-
tar mals majors per a qualsevol dels implicats.

Davant de qualsevol situació de violència física o psico-
lògica, el primer és reconèixer-la, empatitzar amb la vícti-
ma, caigui bé o malament, allunyant el pensament que pot 
haver fet quelcom per merèixer-la. Perquè ningú mereix 
l’aïllament social ni el dolor. El que sí que mereixen tots és 
justícia, poder defensar-se i explicar-se i que aflori la veri-
tat. I, en última instància, si fos possible, buscar un espai 
per al perdó i les segones oportunitats. Per això, davant del 
dubte, cal denunciar, tallar-la d’arrel (un adult responsable 
sabrà com) i, posteriorment, analitzar els fets perquè mai 
més torni a ocórrer. Posar les coses en el seu lloc i que tots 
acceptin que les coses han anat massa lluny però que hi 
ha maneres de reconduir-les, treballant per rectificar. I ser 
honrats i humans per donar suport públicament les vícti-
mes; mirant cap endavant, mostrant-nos forts i units famí-
lies, professors i alumnes, podrem reconvertir la violència 
en convivència i humanitat. 
 
  

El compromís contra la violència

Amb la col·laboració de:

Tutories amb sentit 
per a tots els cicles 
educatius

Primer cicle

Segon cicle

ReciclatgeR
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Apaga el foc interior. 
36

Objectiu: quan estem molt enfadats pot aparèixer la ira, 
una emoció que impedeix pensar objectivament. Cal sa-
ber com controlar-la i tornar a la calma.

Idees clau: prendre el comandament del control quan el 
nostre mal humor i ira es disparen i no es pot o se sap 
entrar en raonament.

Recursos: matalassos i roba còmoda per fer una sessió 
de ioga Kripalu.

Desenvolupament: a Educació Física, el professor orga-
nitza una sessió de Kripalu ioga, que és un estil de Hatha 
ioga creat pel iogui Amrit Desai, de l’Índia. La pràctica del 
Kripalu ioga ajuda a connectar amb la nostra saviesa in-
terior, a conèixer millor el nostre propi cos i les reaccions 
que s’hi produeixen connectades als nostres sentiments. 
El Kripalu ensenya l’acceptació del present, del que és i el 
que som. Tot aquest treball de connexió amb el nostre “jo” 
interior ens ajudarà a controlar la ira.

A casa: llegir de manera col·lectiva el llibre ¡No te enfades 
más! Aprende a controlar tu ira y mejora tus relaciones, de 
Daniel Palacios, una guia per passar de l’agressivitat a 
la calma... Et costa controlar el teu humor? Has dit o fet, 
en un accés de fúria, coses de què després t’has pene-
dit? Has patit gelosia o tendeixes a desconfiar dels que 
t’envolten? La ira és una emoció defensiva que només 
hauria de manifestar-se en casos excepcionals, però les 
nostres idees irracionals a vegades ens provoquen ex-
cessos de còlera per assumptes sense importància. En 
aquest llibre s’explica com controlar aquests impulsos i 
millorar les nostres relacions amb els altres. A través de 
la comprensió de les nostres emocions podem exercitar-
nos en tècniques d’autocontrol per canalitzar el nostre 
geni cap a la creativitat i l’harmonia.

Més: repetir la sessió de ioga en diferents ocasions, i 
quan els alumnes estiguin entrenats, participar en una 
sessió de meditació per aprofundir en els seus sentiments 
i la seva capacitat de control.

Objectiu: aconseguir que, 
per un dia, tota la comunitat 
escolar (professors, resta de 
personal de l’escola, alum-
nes i familiars) reflexionin 
sobre el bullying. Aquest 
problema no és qüestió no-
més de nois i joves. Ens 
afecta tots.

Idees clau: parar, pensar i, 
de manera col·lectiva, pre-
sentar el ferm compromís d’implicar-se per eradicar la violència en l’escola.

Recursos: samarretes de color rosa, plantilles, aerosols o màquina 
d’estampació; càmera de gravar, programa per editar i projector.

Desenvolupament: el 2007, un alumne de Secundària de la ciutat de Berwick, 
a Canadà, va ser assetjat i agredit pels seus companys per portar una samarre-
ta rosa el primer dia de classe; dies més tard, per lluitar contra aquest tipus de 
violència, es van repartir 50 samarretes rosa entre diferents alumnes masculins 
de l’escola, que la van portar a manera de protesta. Des de llavors, el 28 i 29 
de febrer se celebra ja en tot el món el “Pink T-shirt Day” per lluitar contra 
les situacions d’assetjament i violència a les escoles i als instituts. Inviteu la 
comunitat escolar a celebrar-ho tots junts, vestir les samarretes de protesta i 
preparar un bon aperitiu.

A casa: la violència i l’assetjament també té lloc en l’àmbit laboral i es coneix 
amb el nom de mobbing. Els pares poden explicar als nois si coneixen d’algun 
cas, ja ho hagin viscut ells en primera persona o que algú li ho hagi explicat. Cal 
estar sempre preparat i alerta i no abaixar mai la guàrdia. La violència, desgra-
ciadament, forma part del comportament de molts éssers humans.

Més: preparar de manera complementària un vídeo en què es gravin testimo-
nis de nois que expliquin si han viscut algun cas de bullying o, simplement, 
que donin la seva opinió sobre el tema. El vídeo es pot projectar els dies de 
celebració perquè ho vegin els convidats al centre.

235
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Objectiu: aclarir les normes d’ús de les tecnologies de la informació i la comu-
nicació, que poden provocar conflicte i assetjament, el ciberbullying.

Idees clau: prendre consciència de l’ús de les noves tecnologies; analitzar i 
valorar el que s’escriu, ja que queda la inesborrable empremta digital; i, en 
cap cas, amagar-se darrere d’Internet i les xarxes socials per fer mal als altres.

Recursos: descarregar el PDF en el següent enllaç, llibretes i bolígrafs; una 
caixa de cartró amb una ranura com si fos una urna.

Desenvolupament: descarregar el PDF “Basta de bullying” per a Secundària 
i repartir-lo o llegir-lo a classe. L’última part compta amb una secció dedicada al 
ciberbullying i explica que és un assetjament molt invasiu, ja que els missatges 
i les imatges poden enviar-se en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, i 
ser compartits per moltíssima gent. La víctima està exposada a totes hores, 
fins i tot en la seguretat de casa seva. A més, els comentaris poden romandre a 
Internet tota la vida. Els alumnes escriuran en una llibreta si han protagonitzat, 
patit o escoltat alguna història relacionada amb el ciberbullying. Serà un escrit 
anònim. En acabar, ho introduiran en l’urna. El professor els llegirà a classe en 
acabar l’exercici, i s’analitzaran les conseqüències de cada història.

A casa: mirar la pel·lícula Acoso en la red social, de Charles Binamé, i prota-
gonitzada per Emily Osment, que explica com una noia és assetjada i criticada 
pels seus companys a través d’una xarxa social i ningú surt en la seva defensa.

Més: editar una petita revista amb els relats de ciberbullying i una sèrie de 
consells i recomanacions de com utilitzar les noves tecnologies. 

Ningú “s’ho busca”.

237 38
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Objectiu: com ja s’ha avançat en la introducció 
d’aquest bloc, davant de problemes de bullying tots 
som víctimes i implicats: l’agressor, l’agredit, el testi-
moni i la societat en general. Per això, no importa la 
manera com es faci, però cal actuar. 

Idees clau: passar de la passivitat a l’acció; implicar-
se en tots els sentits, amb els companys, amb l’escola 
i amb la societat en què vivim. No analitzar només el 
fet puntual, contextualitzar-lo i buscar una reflexió més 
profunda i àmplia.

Recursos: ordinador amb connexió a Internet, foto-
còpies d’articles de diaris o revistes, programa Power 
Point o similar.

Desenvolupament: davant de la injustícia cal actuar, 
estiguem més o menys implicats en el que estigui 
succeint. La societat som un equip, i no es pot mos-
trar indiferent si alguns companys es barallen entre 
ells. Tots els arguments que es donen per no actuar en 
una situació de violència són insuficients i inútils. Per 
aquest motiu, perquè els alumnes reflexionin sobre la 
importància d’implicar-se, han de buscar informació i 
casos de personatges històrics que van participar de 
manera personal, sincera i irreductible en la lluita con-
tra diferents tipus d’assetjament i violència: Mohatma 
Gandhi, Dalai Lama, John Lennon, Anna Politkovska-
ya, Leo Tolstoi, etc.

A casa: es pot continuar parlant del tema del mob-
bing. Igual que a l’escola, “ningú s’ho busca”, i gene-
ralment en l’àmbit laboral tampoc. Per això, els pares 
han d’inculcar als seus fills que els treballadors tenen 
uns deures, però també drets, i que aquests han de ser 
respectats. Un salari pel mig no comporta la pèrdua del 
respecte.

Més: els alumnes poden preparar una versió reduïda 
i més senzilla per exposar-la davant dels alumnes de 
Primària, i es pot proposar un programa de tutors entre 
alumnes grans i petits. La moralitat que han de trans-
metre és que, a més de no protagonitzar situacions de 
violència, tampoc poden ser espectadors passius.

Cibernormes d’etiqueta. 
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239 40
Qui és el valent?
Objectiu: encara que a priori sembli que la persona 
que agredeix és atrevida, valenta i capaç de tot, en ve-
ritat és un covard i una persona sense recursos que no 
té altres eines per solucionar els seus problemes. El 
valent és el defensor.

Idees clau: buscar postures i recursos per solucio-
nar els conflictes sense necessitat d’utilitzar la vio-
lència. Som massa intel·ligents per no fer-ho d’una 
altra manera.

Recursos: toga i perruques per emular advocats i jut-
ge; una maça petita.

Desenvolupament: s’organitzarà una activitat de role 
play o escenificació; la meitat de la classe ha de defen-
sar que els agressors són valents (encara que no hi es-
tiguin d’acord); l’altra meitat ha de desmuntar aquests 
arguments i defensar amb conclusions i exemples que 
els veritables valents són els defensors; cada grup 
triarà un representant per exposar i faran les funcions 
d’advocat defensor i fiscal o advocat acusador; un altre 
alumne que destaqui pel seu sentit comú i per ser una 
persona imparcial que no sol estar immers en conflictes 
representarà la figura del jutge.

A casa: mirar algun programa de notícies amb els 
seus pares a la tele; segur que hi apareixen imatges 
d’algun tipus de conflicte; els seus pares els posaran 
en antecedents, però també els han d’explicar que en 
el món adult no sempre és fàcil identificar de quina part 
està la raó. Això sí, qualsevol situació conflictiva sol ser 
el resultat de la incapacitat d’utilitzar el diàleg per resol-
dre conflictes.

Més: tot allò que s’ha exposat en el judici es resumirà 
en un escrit que es presentarà davant de la resta de 
cursos de Secundària i s’organitzarà una votació per 
decidir honestament qui creuen que és més valent, si 
l’agressor o el defensor.

Objectiu: som un grup, tots som companys i ens necessitem. La unió ens 
dóna fortalesa. La violència i l’assetjament només creen desunió, dispersió i 
mal ambient.

Idees clau: separadament podem fer coses importants, però tots junts aconse-
guirem projectes més grans. No cal ser amics íntims, però sí companys.

Recursos: roba esportiva, matalassos.

Desenvolupament: el professor organitzarà una activitat en què tots els alum-
nes hagin d’implicar-se i necessitar-se els uns als altres, com fer torres huma-
nes. Han de coordinar-se i ajudar-se per aconseguir l’objectiu. Quin sentit té 
assetjar o agredir un company? Millor comptar amb l’ajuda i el suport de tots a 
qualsevol nivell.

A casa: ajudar algun amic o conegut que hagi de fer una mudança o participar 
en alguna campanya de solidaritat com a voluntaris.

Més: mirar algun vídeo de com els castells de persones creen una base 
sòlida i forta amb la participació de desenes de persones i aixequen els seus 
companys en l’aire fins a formar torres humanes que desafien la gravetat.

Torres humanes.
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Objectiu: l’adolescència és una etapa per formar opinions, gustos i aprendre 
a gestionar els sentiments. És un moment de fragilitat i transició. Cal cuidar els 
rumors i comentaris que poden causar un mal irreparable.

Idees clau: el suïcidi és la primera causa de mort entre els joves (vegeu en-
llaç). La causa sol ser la baixa autoestima enfront de crítiques i comentaris. 
Tota la societat ha d’assumir part de la seva responsabilitat.

Recursos: ordinadors amb connexió a Internet; retalls de diaris i revistes.

Desenvolupament: els alumnes buscaran informació sobre el nombre de suï-
cidis entre adolescents i sobre casos concrets i les seves possibles causes; 
guardaran les històries en què el motiu sigui l’agressió d’altres persones de 
manera psicològica, a través de crítiques, rumors i xafardejos. Els alumnes 
presentaran aquestes històries davant dels seus companys i prepararan una 
campanya de prevenció (fullets, cartells, etc.) per animar els que es troben en 
situació de vulnerabilitat i evitar qualsevol mort o situació extrema per aquest 
motiu.

A casa: practicar exercicis per reforçar la confiança, com deixar-se conduir 
a cegues durant un vespre, empatitzant de pas amb qui és vulnerable. 

Més: muntar una exposició amb totes les històries acumulades per a alumnes, 
professors, personal no docent i famílies.

Rumors que maten.

41 242
Situacions extremes, 
decisions extremes.
Objectiu: segons l’Organització Mundial de la Salut i 
Nacions Unides, cada any se suïciden al món al voltant 
de 600.000 adolescents i joves d’entre 14 i 28 anys, 
i almenys la meitat de les morts tenen relació amb el 
bullying. Cal eradicar aquests xifres amb mesures ex-
tremes que resolguin el problema.

Idees clau: composició de lloc, interpretar les xifres i la 
seva implicació. Alertar i conscienciar. Víctimes direc-
tes i indirectes del bullying.

Recursos: ordinadors amb connexió a Internet, im-
pressora, micròfons, taula.

Desenvolupament: a Europa, els països on es pateix 
més assetjament escolar són el Regne Unit, Rússia, Ir-
landa, Espanya i Itàlia, per aquest ordre. L’organització 
britànica contra l’assetjament juvenil Beat Bullying aler-
ta que aquest problema és més seriós del que la socie-
tat en general creu, ja que es calcula que ho pateixen 
24 milions de nens i joves l’any. Els alumnes de Secun-
dària convidaran tota la comunitat escolar (professors, 
personal administratiu, de neteja, etc.) i a les famílies a 
una taula rodona en què tots podran participar i expo-
sar les seves opinions i suggeriments per acabar amb 
aquesta xacra.

A casa: davant d’un conflicte tan important, els pares 
han de fer entendre els seus fills que per evitar situa-
cions tan dramàtiques han de dialogar i confiar sempre 
en els adults, ja siguin els professors, els pares o al-
gun amic pròxim. Cal evitar de totes les maneres que 
es trobin aïllats, ja que aquest és el principal objectiu 
de l’agressor per debilitar-lo i dominar-lo al seu gust. A 
casa, res d’aïllament. Cal buscar moments per parlar, 
parlar i parlar.

Més: invitar un advocat o assistent social especialitzat 
en el tema perquè informi en una taula rodona dels 
càstigs o les condemnes per protagonitzar un delicte 
d’assetjament escolar. Es pot valorar si es creu sufi-
cient o no.

SC SC
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S

Objectiu: reflexionar sobre qüestions de convivència so-
bre supòsits pràctics i que plantegen dilemes, presa de 
decisions o implicació personal. El programa “Quin dilema” 
complementa “Para’t a pensar” i ofereix una possibilitat de 
joc i dinàmica de la classe aportant practicitat, amb propos-
tes senzilles però que fan que els adolescents prenguin 
partit i testegin el seu nivell de maduresa.

Idees clau: reflexió, ètica i casos pràctics.

Recursos: ordinador amb accés a Internet. 

Desenvolupament: connectar-se al programa en el se-
güent enllaç i triar una de les propostes per a Secundària 
(“Grans dilemes”), ja sigui en l’àmbit dels dilemes personals, 
els comunicatius o els socials. Encara que les propostes es 
renoven quinzenalment, hi ha una extensa base de dilemes 
a l’hemeroteca. Tots, d’una manera o d’una altra, al·ludeixen 
a la convivència entre persones en la vida quotidiana d’un 
adolescent, i moltes tracten el tema de l’assetjament escolar.

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.

43 44

Objectiu: qualsevol dia és bo per demanar perdó, per rectificar el nostre com-
portament, per denunciar aquelles persones que assetgen; si es busca, sempre 
hi haurà alguna persona que vulgui escoltar. Quan no s’aconsegueix res és quan 
ningú fa res per millorar les situacions de conflicte.

Idees clau: reflexionar sobre el seu comportament, rectificar, denunciar situa-
cions d’assetjament com a víctima o testimoni, actuació enfront de passivitat. 
Justícia. 

Recursos: ordinadors amb connexió a Internet; càmera i programa per editar.

Desenvolupament: llegir la història de Carla Herrero en aquest enllaç. Carla 
va patir assetjament escolar des dels 8 fins als 16 anys i, en arribar a Batxi-
llerat, va utilitzar la seva història per convertir-la en el treball d’investigació de 
curs, El dolor silencioso, un document escrit i un vídeo en què Carla explica: “Em 
sentia inútil, creia que no era ningú, tenia angoixa, desesperança, depressió..., 
m’humiliaven psicològicament, també físicament, em van convertir en la seva 
diversió”. Els nois es ficaran en la pell de Carla, escrivint una pàgina del seu diari 
durant un dia qualsevol de col·legi. Com veurien els altres, els que ataquen i els 
que no fan res? Què haurien fet ells si haguessin sigut la Carla?

A casa: extrapolar el tema del bullying i el ciberbullying donant suport a la denún-
cia de tot tipus de conflictes, ja ho pateixin ells, altres joves, dones o ancians, etc. 
La idea és actuar per construir una societat més justa.

Més: gravar un vídeo titulat Tots som Carla. Un per un, poden explicar davant 
de la càmera com s’haurien sentit o com creuen que haurien actuat si haguessin 
viscut una experiència com la d’ella.

Com et sents quan no fas res?

SCSC
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46

Objectiu: tenim dret a ser diferents i a pensar d’una manera diferent de la 
majoria. Tenim dret a voler viure la nostra vida com millor ens sembli sense 
que això ens estigmatitzi de cap manera. Tenim dret a vestir com ens vingui de 
gust, seguint una moda o creant un estil propi.

Idees clau: cada persona és única des que neix i, per això, especial. Cal 
aprendre a viure amb la diversitat, al mateix temps que a respectar-la.

Recursos: ordinadors amb connexió a Internet.

Desenvolupament: es crearà un blog on es proposaran personatges famo-
sos que destaquen per la seva originalitat tant pel seu aspecte físic com per la 
seva manera de pensar o d’actuar (Lady Gaga, Johnny Depp, Dalí, Albert Ca-
sals de Món Petit, etc.). Els alumnes votaran el seu preferit. També escriuran 
un comentari explicant per què l’han votat.

A casa: en família, poden veure fotos antigues dels seus pares i avis quan 
eren joves, així podran comprovar com han anat canviant les modes. El nostre 
aspecte físic diu molt de nosaltres i de si volem destacar més o menys dins del 
grup, som més rebels, ens agrada seguir més les modes, etc.

Més: organitzar una exposició amb el personatge guanyador on es reflecteixi 
per què ens agrada, què ens crida l’atenció de la seva forma de vestir o ac-
tuar, quines són les seves influències, etc. En la diversitat està la riquesa de 
la nostra cultura. 

El dret a ser qui ets. 

Objectiu: autoavaluar-se i decidir si es tenen coneixe-
ments, formació i eines adequades per treballar casos de 
bullying i ciberbullying si apareixen ala seva classe. Si no, 
han de demanar ajuda al centre per formar-se en aquest 
àmbit.

Idees clau: autoavaluació, anàlisi de la situació i dels re-
cursos que es posseeixen al centre per confrontar casos 
de bullying i ciberbullying.

Recursos: enquesta sobre com detectar i tractar con-
flictes d’assetjament a la classe entre alumnes i també 
d’assetjament a través d’Internet i les xarxes socials.

Desenvolupament: s’organitzaran reunions amb els pro-
fessors per analitzar els diferents casos de bullying i ci-
berbullying que puguin haver experimentat durant la seva 
vida laboral o en l’actualitat; cada un pot explicar la manera 
com els han detectat i com estan treballant per posar fi a 
l’assetjament; evidentment, les experiències d’uns poden 
servir per als altres. De totes maneres, seria interessant 
conèixer si el centre disposa d’un protocol d’actuació i si 
els docents el duen a terme o pensen que no és adequat.

Més: tant el bullying com el ciberbullying són problemes 
prou seriosos i complexos per demanar ajuda extra sem-
pre que es pugui. Des del centre es pot demanar a la poli-
cia que organitzi alguna xerrada sobre el tema i que acon-
selli els professors sobre com actuar sempre que es vegin 
superats per la problemàtica.

Tutoria d’avaluació: 
quant saps 
d’assetjament escolar?

45
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Estàs pel medi ambient? Segur que sí. Ho respectes i 
acceptes que la convivència implica col·laborar per te-
nir-ne cura. Doncs ara només et falta passar a l’acció, 
comprometre’t seriosament i que les teves accions si-
guin coherents amb els teus pensaments. Perquè, com 
diu el refrany, “obres són amors i no bones raons”. No 
serveix de res tenir grans ideals si després no els por-
tes a la pràctica. Encara que segurament no està en les 
teves mans aturar la destrucció de la capa d’ozó o el 
desgel dels pols, sí que ets una peça fonamental per 
aconseguir-ho. 

Ets una peça entre milions, però una peça imprescindi-
ble al cap i a la fi. Tens moltes petites accions quotidia-
nes amb què contribuir a construir i no a destruir. Pots 
estalviar energia i aigua i vigilar de consumir només la 
necessària, ser sostenible en els teus desplaçaments i 
evitar contaminació innecessària, i pots aplicar-te amb 
el reciclatge dels residus que generes a la llar o a la 
teva escola. 

Una cosa tan senzilla com el reciclatge, ben aplicat i 
de manera sistemàtica, contribueix a disminuir les 
emissions de CO2 i a frenar l’efecte d’hivernacle. Però 
hem de ser molts, convençuts i inassequibles al des-
ànim. Assegura’t que a casa teva tots aneu junts en 
això, converteix-te en un promotor del reciclatge entre 
la teva família, els teus amics o els teus veïns, i sent-te 
orgullós d’això. El compromís sincer i les accions són 
les que mouen el món!

Tutories de reciclatge.

El meu 
compromís

R
R

Objectiu: totes les persones som éssers humans iguals i al mateix temps dife-
rents. Tenim dret a mantenir i a exigir respecte a les nostres cultures, sempre que 
no vulnerin els drets de les persones. 

Idees clau: la diversitat de races, nacionalitats, llengües, tradicions, etc., suma i 
ens aporta cultura i coneixement sobre altres països que no coneixem. Tradicions 
que vulneren els Drets de les persones.

Recursos: ingredients, utensilis per cuinar: plats, gots i coberts de plàstic; esto-
valles i tovallons de paper; taules i cadires.

Desenvolupament: els alumnes buscaran informació sobre diferents països i 
cultures. Hauran de triar 10 aspectes positius (costum, recepta, ritu, vestimenta) i 
altres 10 aspectes que vulneren els Drets de les persones (treball infantil, ablació, 
submissió de la dona). Distingirem entre diferències culturals (menjar carn de 
serp) i Drets inalienables (no deixar anar a l’escola a les nenes).

A casa: amb la família es poden mirar pel·lícules que parlen d’altres cultures o 
que s’han produït en altres països, amb ritmes, arguments i personatges molt 
diferents dels que estan acostumats en el cinema occidental. 

Més: visionar el curt The ADN journey, que tira per terra els prejudicis entre paï-
sos a través de com es troba de prop l’origen dels uns i els altres: vegeu enllaç.

Altres cultures: 
peculiaritats o drets vulnerats?

247
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Objectiu: entendre què significa comprometre’s, subs-
criure una idea o assumir una causa, amb les obligacions 
que comporta. Reflexionar sobre la coherència entre 
idees i actes. 

Idees clau: compromís, implicació, comunicació i per-
suasió.

Recursos: pancarta, cartolines i retoladors, taula, ordi-
nador i impressores i fulls en taules per recollir noms i 
signatures.

Desenvolupament: una recollida de signatures suposa 
un treball previ de recopilació d’informació, de fets que 
ajudaran a convèncer l’audiència. Així, els alumnes pre-
pararan uns panells explicatius del problema dels residus 
i dels beneficis del reciclatge. Després, elaboraran fullets 
perquè cada signant se’ls pugui portar i unes plantilles 
per a la recollida de signatures de compromís personal 
amb el reciclatge. 

A casa: intentaran convèncer també la seva família per-
què es comprometi amb el reciclatge amb la mateixa se-
rietat que algú que no coneguessin.

Més: investigar sobre les plataformes que es mobilitzen 
per una causa, com change.org, o que busquen fons per 
a campanyes amb causa, com migranodearena.org.

Recollida de signatures: “Em 
comprometo a reciclar”.
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Objectiu: vincular-se emocionalment amb el reciclatge, mesclant creativitat i 
sensibilització. Fer seva la idea a través del treball manual i intel·lectual. 

Idees clau: compromís, sensibilització, prendre partit, mostrar les idees, triar 
lemes, aprofundir en els conceptes, participar i convèncer els altres.

Recursos: samarretes, pintura per a roba o paper transfer per a impressores. 
Altres tipus de productes personalitzables com tasses, polseres i collarets, 
fundes per a mòbils, etcètera.

Desenvolupament: els alumnes inventaran lemes per personalitzar peces de 
roba o objectes, sempre amb l’objectiu de plasmar el seu amor i compromís 
amb el medi ambient. 

A casa: proporcionar objectes que ja no s’utilitzen o que ja no es volen per a 
aquesta campanya, demostrant que aquesta reutilització també contribueix al 
reciclatge.

Més: es podria muntar una parada de mercat ambulant a la festa del centre o 
al barri per vendre’ls i recaptar fons solidaris a fi de sufragar els costos d’una 
campanya de neteja pròpia. 

Samarreta i marxandatge 
“I love reciclar envasos”.
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Objectiu: sensibilitzar els joves del problema dels residus no controlats, de la 
importància de la neteja i del respecte a l’entorn natural. Prendre contacte real 
amb la situació en un espai degradat i comprovar la millora que suposa l’acció 
humana. Assumir un compromís actiu cap al medi ambient. Fer una activitat 
d’equip i constatar com, entre molts, s’aconsegueix molt més i més ràpidament.

Idees clau: campanya de neteja, treball en equip, entorns naturals, degradació 
i possibilitat de canvi.

Recursos: bosses d’escombraries de color groc, blau, verd i gris. Guants, pals 
per punxar i protecció solar.

Desenvolupament: entre tots analitzaran els espais naturals, els parcs, els rius 
i les platges de l’entorn, i triaran el que creuen que es pot beneficiar més d’una 
acció de littering o recollida d’escombraries en grup. L’objectiu és recuperar al 
màxim el seu equilibri, eliminant tot tipus de residus. Els envasos que es pu-
guin 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 

Littering en grup.
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blaves, els envasos de cartró o els papers; en els verds, 
els de vidre, i en el gris, altres productes que no siguin en-
vasos i hagin de llençar-se a les escombraries. Es posarà 
especial atenció a manipular-los, perquè, en estar a la in-
tempèrie, 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 del color que correspongui. 

A casa: l’activitat també ha de coordinar-se des de l’AMPA 
i unir-se a la neteja amb els alumnes. Si no, poden ser 
conscients del que es podria arribar a embrutar en fer una 
excursió, arreplegant tots els residus en una bossa espe-
cial que dipositaran després en els contenidors adequats.

Més: poden sumar-se al voluntariat de moltes de les ONG 
mediambientals que periòdicament organitzen campa-
nyes de neteja en entorns naturals degradats. 
 



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. La Presidència d’Honor 
l’exerceix S.M. el Rei Felip de Borbó.

Actualment treballa en 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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Amb la col·laboració de:

PROGRAMA EN VALORS
PER A EDUCACIÓ 
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