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Benvinguts a la quinzena edició de "Abraça els teus valors", el 
programa educatiu d'Aldees Infantils SOS per a Educació 
Primària. Per primera vegada, ofert exclusivament en format 
digital obert, per totes les escoles que vulguin aplicar-lo i per a 
totes les famílies que, amb els seus escoles o de forma 
independent, s'animin a fer-ho. Aquí teniu la nostra proposta 
anual per treballar amb els vostres fills i créixer junts.

El valor de la família
En aquest curs 2013-14 us portem un dels clàssics de 
l'educació en valors: la família. Per Aldees Infantils SOS és un 
valor realment especial, ja que coneixem molt bé el paper que 
exerceix en el desenvolupament infantil, sobretot quan no 
està present, i també com el model de família d'acollida garan-
teix amor i educació a nens i joves. I perquè sabem que la 
família treu el millor de nosaltres mateixos, en Llogarets Infan-
tils SOS treballem per l'enfortiment familiar en la nostra socie-
tat. Tan important és per a nosaltres donar protecció al nen 
que ha perdut la seva família com prevenir aquesta situació. 
Així, en els últims anys hem reforçat el treball amb famílies 
que passen dificultats i que necessiten als nostres professio-
nals per mantenir cohesionat el seu nucli familiar, el que rever-
teix en la salut física i emocional dels infants i adolescents que 
hi viuen.

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

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

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

Moltes gràcies pel vostre suport. Esperem que gaudiu 
d'aquest material i que us subscrigueu al nostre butlletí en 
www.aldeasinfantiles.es/educa per rebre periòdicament nous 
materials, idees, propostes vives, enllaços a altres col·legis i 
per demanar participar en el nostre trobada "Diputats per un 
Dia" en els Parlaments Autonòmics, una jornada realment 
única per tancar el programa amb els vostres alumnes.
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Qui sóc jo? Encara no ho sé, però el que sí que sé és 

que vaig néixer en una família que m'esperaven 

contents i m'han cuidat perquè pugui créixer. Jo no els 

vaig escollir ni ells a mi però, amb la pràctica, formem un 

bon equip. Ells m'han donat de menjar, vestit, cuidat 

quan estava malalt i portat a l'escola. I, el més impor-

tant, m'han estimat i m'estimen molt, molt, tant com jo a 

ells encara que mai hi pensi gaire. 

Si em poso a pensar… Què necessito per viure, créixer, 

fer-me gran, ser feliç...? Són moltes coses, i sé que en 

la meva família se les arreglen perquè les tingui sense 

que sembli que fan un esforç, i això té molt valor. Jo 

espero que tot això continuï sent així, quelcom natural, i 

que pugui anar-me fent cada vegada més independent. 

Suposo que ells esperen exactament això de mi: que 

cada dia aprengui a solucionar algunes de les meves 

necessitats i a col·laborar a construir coses que ens 

serveixin a tots, a descarregar part del treball que fan 

els grans perquè així tinguem més temps per estar 

junts.

La meva família és part de mi. En la meva cara, en el 

meu cos i en la meva sang estan els xips d’informació 

genètica que he heretat. Però penso que això no és el 

més important en realitat, perquè si hagués arribat des 

d’un altre lloc a aquesta família em sentiria igual d’unit 

per altres llaços que no estan codificats en els gens. 

Perquè veure com fan les coses els meus pares, els 

meus germans, m’ensenya el que està bé i malament, 

són els meus models i el mirall en què mirar-me. I quan 

tinc al meu costat als meus iaios i oncles em fa pensar 

en les meves arrels, tot el que totes aquestes persones 

han fet en les seves vides, d’on vénen i com han treba-

llat i avançat fins a arribar a mi. 

Tinc una família, i això em fa tenir seguretat. Sense ella 

no podria ser una persona tan única com jo sóc. Em 

recolzo en ells per ser jo. És quelcom estrany, però la 

veritat és que així, tot encaixa. Hi ha persones que em 

volen i em donen suport, em fan notar quan faig quel-

com que no està bé i saben veure en mi el millor, potser 

perquè en part també està una mica en ells. A vegades 

em costa reconèixer-ho, però em coneixen molt bé. 

Quin lloc ocupo en la meva família? Sóc un dels últims 

a arribar però no per això em sento menys important. 

Tots tenen cura de mi i em fan saber que sóc el futur, la 

qual cosa quedarà d’aquesta família quan els grans se 

n’hagin anat. Així que… què puc fer jo per ella, com 

contribuir-hi? Com comportar-me? Clar que la meva 

vida no pot ser el que altres esperen sinó el que jo 

desitjo, m’agrada i m’interessa, però sempre intentant 

recordar-me dels que van estar aquí per donar-me 

suport, amb respecte i agraïment. Faré que se sentin 

orgullosos sent la millor versió de mi i que reflecteixi el 

millor que he après d’aquestes persones fabuloses que 

formen part del meu cor, ara i sempre. 
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El racó de la família

1 INF

Les nostres famílies s’uneixen

Objectiu: entendre la família com quelcom que tots tenim i que, en relacionar-nos, 
comencem a compartir. Posar en comú els nostres éssers volguts.

Idees clau: parlar, compartir i dibuixar.

Recursos: paper, tisores i cinta adhesiva.

Desenvolupament: construïm cadenes de ninos retallats i personalitzats amb les 
imatges de totes les famílies dels membres de la classe. Els nois de la classe són ninos 
en un color diferent, per distingir-los de la resta. Podem reproduir-la el dia de la festa de 
la família al col·legi. 

A casa: podem fer una cadena amb tots els membres de la família que els nois coneixen 
i els que podem presentar-los, i incorporar les persones que els seus membres senten 
com a família. 

2 INF

Objectiu: representar, per mitjà del joc i el 
teatre, els rols familiars, entendre el sentit de la 
relació familiar entre persones, la convivència, 
el diàleg i l’afecte. 

Idees clau: jugar, expressar-se, sentir-se en 
família.

Recursos: espai per al racó de la família, 
mobles, joguines tipus cuinetes o menjars. 
Casa de nines amb els seus mobles i perso-
natges. 

Desenvolupament: reservarem un espai en 
l’aula per jugar a les famílies que representi 
una cuina-menjador-saló com a punt de troba-
da familiar. Si hi ha poc espai, una casa de 
nines pot ser suficient. Els deixarem ocupar 
aquest espai en el temps de joc lliure o podem 
proposar una versió més elaborada en la qual, 
en un minut, escenifiquin una petita peça o 
diàleg, assignant-los a cada un un paper. 

A casa: també juguem a les famílies i podem 
intercanviar papers: avui els pares són els fills 
i al revés.

Més: En el joc d'ordinador "Un dia a l'Aldea" 
recorrereu les diferents estances i espais que 
ocupen els nens i nenes en un llogaret infantil.
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El meu cobrellit favorit
Objectiu: cada un mostra el seu àlbum familiar 
als altres i comparteix quelcom personal i que 
ho fa únic, com és la seva pròpia història. 
Unir-nos als altres simbòlicament reforça el 
sentit de pertinença i la cohesió del grup.

Idees clau: ser un mateix, únic, especial i 
compartir-ho amb els altres.

Recursos: fotografies en paper o transferides 
sobre roba amb paper transfer, retalls de roba, 
roba usada de casa, tisores, agulles i fil.

Desenvolupament: entre tots dissenyem un 
cobrellit fet amb retalls de fotos, de dibuixos, 
de paraules preferides relacionades amb la 
família que els agraden a tots els membres de 
la classe. Cosirem junts per construir quelcom 
divertit i que ens taparà i “protegirà” simbòlica-
ment a tots. Podrem usar aquest cobrellit per 
tapar-nos quan ens asseiem en cercle per 
parlar de quelcom d’interès comú, solucionar 
problemes, etcètera. 

A casa: els nois es comprometran a fer el seu 
llit cada dia per contribuir en les tasques de la 
llar. S’ocuparan de canviar els llençols cada 
vegada que toqui i després triaran què posar 
damunt cada setmana per mostrar què els 
agrada i com se senten, com els seus ninos 
preferits, una frase o una paraula del dia… Així 
es convertirà en un llit-obra d’art. Els pares i 
germans poden fer-ho també i així cada un 
podrà mostrar com és.

4 ININ

A qui em semblo?

3

Objectiu: la genètica, que sona a quelcom tecnològic, del món de la medicina i llunyà, en 
realitat està en els nostres trets, en l’herència que traspassem de generació en generació. 
Podem veure en la nostra cara part de les persones que va haver-hi abans que nosaltres. Una 
curiositat: l’espècie humana té 30.000 gens i comparteix el 99,99% del genoma amb els seus 
semblants, sense distinció de raça o trets físics, així que tots som “família” genèticament parlant.

Idees clau: preguntar, comprendre, observar i dibuixar.

Recursos: miralls, paper, llapis de colors o pintura i pinzells. 

Desenvolupament: els alumnes dibuixen o pinten el seu autoretrat. Enfront d’un mirall es 
dibuixen i pensen com s’hereten alguns trets, com el color del cabell, dels ulls, l’estructura facial 
o corporal... Poden escriure també a qui creuen que s’assemblen en la seva família i fins i tot a
qui s’assemblen físicament entre els companys de classe.

A casa: mirem fotografies i parlem sobre a qui ens assemblem els uns i els altres, tant física-
ment com en caràcter. 

Més: Face Research us permet jugar a barrejar trets genètics i obtenir noves combinacions i 
veure com seria el nadó de dues persones que barregessin els seus gens. També a 
Morphthing podeu jugar a barrejar tot tipus de cares.

A b r a ç a
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El meu arbre genealògic

6IN

Dibuixa la teva família

5
M

Objectiu: entendre el concepte d’avantpassats a partir de la 
història familiar i conèixer els orígens de cada família i com 
ha arribat als nostres dies.

Idees clau: recordar, escriure, unir i adornar.

Recursos: paper mida DIN A3 per als arbres genealògics; 
per al supercognom, cartolina en tires, retoladors de colors i 
altres guarniments com fulles d’arbres secs. 

Desenvolupament: cada noi elaborarà el seu propi arbre 
genealògic, que dibuixarà en un paper, deixant buits per 
completar a casa quan no sàpiga els noms o cognoms dels 
seus besavis, oncles, etcètera. Cada un escriurà al peu del seu 
arbre el seu nom i vuit cognoms, la qual cosa significa arribar 
fins al segon cognom dels avis, i intentaran memoritzar-ho. 
Parlarem de l’origen etimològic dels cognoms: els oficis, la 
procedència geogràfica, les característiques físiques… 
Després, entre tots construiran un supercognom de la classe: 
per ordre alfabètic, tots posen els dos primers seus. També 
podran jugar amb les inicials per formar un altre de nou que els 
agradi a tots. 

A casa: la família ajuda a posar noms (i fotos si és possible) 
a aquest arbre familiar. Intenteu arribar tan enrere com 
pugueu en el temps. 

Més: busquem en l’Institut Nacional d’Estadística (INE) 
quantes persones hi ha amb el nostre cognom i com es 
distribueixen per la geografia espanyola.

Objectiu: convertir en una imatge els sentiments, les relacions i les vivències diàries 
no és senzill. L’ordre d’aparició, els colors, la solidesa del traç, la ubicació dels 
elements en la pàgina, la proximitat dels personatges al protagonista… tot això ens 
dóna pistes sobre com és i com se sent cada noi.

Idees clau: pensar i dibuixar.

Recursos: paper i llapis de colors.

Desenvolupament: els demanarem als nois que es dibuixin juntament amb la seva 
família, sense més indicacions. Es tracta de posar una vegada més en escena el 
clàssic test projectiu sobre la família. El lloc que el noi sent que ocupa en ella es 
mostrarà segons la posició en què es col·loqui en el grup –al mig, en un extrem– i els 
personatges que dibuixi al seu costat i en l’orde en què ho faci, perquè normalment 
el que es dibuixa en primer lloc és també el primer en importància per a ell. Podrem 
analitzar el seu sentiment de seguretat segons els elements que sostinguin el dibuix, 
com la línia de sòl, altres elements com arbres o cases i la presència de sol i núvols 
al cel, per exemple. També serà important que ells mateixos expliquin el dibuix i 
expressin per què ho han fet d’una manera o d’una altra, quines accions estan duent 
a terme els personatges i per què, etcètera. Després podem utilitzar aquests precio-
sos dibuixos per fer una exposició a l’aula o al passadís, per compartir-la amb els 
altres.

A casa: el noi es portarà el dibuix de la família i ho explicarà a casa, o tornarem a 
demanar-li que ho faci per a la família. Així podrem veure qui és ell, qui és cada 
membre de la família i com es veu, com representa a cadascú, què li agrada més de 
la seva família… Es buscarà un lloc d’honor a casa per penjar-ho. 

Més: Vídeo Catalina, un mundo de niños: “La familia”
A b r a ç a
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MM

Ens ajudem
Objectiu: viure en família amb persones a qui 
s'estima implica un compromís d’ajuda mútua, 
especialment important quan les coses no van 
bé o hi ha situacions difícils que superar. La 
unió –i més quan hi ha amor per mig– fa la 
força i facilita que tot s'aguanti millor. Compar-
tir és el principi fonamental de la vida en 
qualsevol societat. També en temps difícils els 
avis recuperen una funció d’ajuda que potser 
en moments millors es relaxa. 

Idees clau: conviure, ajudar-se i compartir.

Recursos: tauler d’anuncis de suro o de paper 
d’embalar, post-its i notes de colors a mà per 
penjar-les. 

Desenvolupament: si la classe es comporta 
com una família, llavors tots es comprometen a 
donar-se suport i ajudar-se. Al llarg del mes 
intentaran fer-ho i després arreplegaran 
l’experiència destacant en un tauler d’anuncis 
el suport d’altres, donant-los les gràcies. 
També poden fer-ho utilitzant el correu electrò-
nic per deixar-se un missatge d’agraïment.

A casa: la família explicarà en quins moments 
ha donat ajuda o l’ha rebut d’altres (germans, 
pares) i què significa estimar incondicional-
ment. 

Més: A la pel.lícula de Disney "Els increïbles" 
podreu veure una família no tan corrent que té 
les seves diferències però que també sap 
ajudar-se i treballar en equip.

8
Què és la teva família per a tu? 

Objectiu: evocar records infantils s’associa a atenció i protecció, a responsabilitat i 
amor, les bases de la vida en família. Els nois recuperen part de la seva memòria i al 
mateix temps reconeixen el valor de les atencions rebudes. 

Idees clau: explicar, reconèixer i reconèixer-se, cuidar, protegir i estimar.

Recursos: fotos impreses en paper, mida DIN A4, i cartolines de la mateixa grandària. 
Cua o pegament, tisores i cronòmetre.

Desenvolupament: la foto de família s’enganxarà sobre un cartró i es farà que el noi la 
retalli en peces perquè després es pugui jugar a encaixar-les, com un puzle. Mentre els 
nois fan l’activitat, per torns, cada un explicarà en veu alta als altres què és aquella foto 
i què representa per a ell la seva família i cada un dels seus membres. Se’ls donarà un 
minut a cadascun, perquè no quedin desequilibrades les intervencions i perquè es limitin 
a allò més important. 

A casa: buscaran una fotografia familiar de quan eren petits que signifiqui molt per a ells. 
Els nois preguntaran tot el que es necessita per cuidar d’un bebè, què van sentir els seus 
pares quan van tenir un bebè per primera vegada als seus braços, quina cosa costava 
més, què era més divertit… Què significa cuidar, créixer, com van pensar llavors en els 
iaios i el cicle de la vida que es va repetint. 

7
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SM

Abans que jo nasqués…

Objectiu: encara que la nostra vida comença en 
el moment de néixer, el món existia ja i els 
nostres pares hi eren, amb les seues pròpies 
històries, esperant-nos per invitar-nos a formar-
ne part. Obligar-nos a retrocedir en el temps i 
conèixer l’origen de tot ens ajuda a visualitzar els 
nostres pares com a persones diferents, joves i 
lliures de responsabilitats, acceptant el canvi que 
suposem en les seves vides en arribar. 

Idees clau: pensar, preguntar, recordar, buscar i 
investigar.

Recursos: ordinadors amb connexió a Internet 
per buscar notícies, periòdics i hemeroteques, 
almanacs… També poden servir enciclopèdies i 
llibres d’història. 

Desenvolupament: què ocorria al món l’any 
que tu vas néixer? Com vivien els teus pares i 
què feien llavors quan tu no hi eres, com organit-
zaven el seu temps? Dividirem la classe en 
grups; uns faran un diari anuari de l’any anterior 
al seu naixement i altres elaboraran un diari fictici 
d’una mare/un pare de la classe, inventat però a 
partir de la informació que obtinguin.

A casa: els pares explicaran com vivien de petits 
i de joves, com es van conèixer i com vivien junts 
però sense fills. També aprofitaran per explicar 
els seus gustos, a què es dediquen i a portar-los 
un dia al treball si és possible. 

10
Un més en la família

9

Objectiu: la responsabilitat, l’atenció i l’educació com a base de la criança i de la creació 
d’un llaç familiar pot desplaçar-se al camp de les mascotes que, encara que no són un humà 
més, sí els considerem part de la família perquè reben atencions i cures i aporten al seu torn 
afecte i companyia. 

Idees clau: ser responsables, cuidar i amar.

Recursos: mascota de la classe, si n’hi ha (gàbia amb pardal o hàmster, peixera…). 

Desenvolupament: parlem de mascotes, de responsabilitat i de què implica tenir-ne una. 
Obrirem el debat de si ells consideren o no que les seves mascotes són part de la família i 
què s'hauria de tenir en compte per poder ser-ho. Si és possible, posarem en pràctica 
l’atenció d’una mascota comuna de la classe o fins i tot podem organitzar un dia especial en 
què pugui portar-se una a la classe (amb un adult responsable). També podem amenitzar el 
debat aportant fotos de les mascotes dels alumnes perquè puguin parlar d’elles i del que els 
aporta en la seva vida. 

A casa: tenen mascota o alguna vegada n'han tingut? Què significa tenir una i per què es va 
decidir que sí o que no? Podran també aportar fotos de mascotes per portar-les a classe. 

Més: La Fundació Affinity disposa de material per treballar sobre el tema de les mascotes en 
la vida familiar a "Un més a la família".

A b r a ç a
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Parlar en família

1211
Qui fa què?
Objectiu: ser justos i equitatius en el reparti-
ment de tasques i complir amb la part de què 
es responsabilitzen, des d’un treball en grup 
de classe fins a les tasques de la llar.

Idees clau: col·laborar, repartir i compartir.

Recursos: cartolines per anotar els diferents 
“càrrecs” i responsables. Enquesta per passar 
a casa amb preguntes sobre qui fa les 
diverses tasques domèstiques. Calculadores i 
ordinador amb programes per crear gràfics. 

Desenvolupament: a classe analitzem les 
tasques que cal repartir entre tots per funcio-
nar bé, tant en l’aula com a casa (o el mateix 
col·legi, analitzant el paper de tots els que 
integren la comunitat escolar). Podrem fer un 
estudi estadístic de qui fa les tasques en les 
llars de famílies de la classe.

A casa: analitzarem qui fa cada tasca i 
posarem un horari de tasques per a tots, 
incloent-hi els petits amb les seves responsabi-
litats. 

Objectiu: la comunicació és la clau de les relacions humanes i de l’èxit en la convivència, 
especialment quan és diària, amb totes les friccions i humors que comporta. Els nois necessi-
ten ser escoltats i els grans, a vegades, han d'escoltar, a més de parlar; i sobretot, tots neces-
siten dialogar. 

Idees clau: respectar, parlar, escoltar i negociar.

Recursos: pissarra, tauler o espai folrat amb cartolina o paper d’embalar i retoladors. 

Desenvolupament: a la pissarra o en un espai especial escriurem una llista dels trucs per 
aconseguir parlar-se bé, amb respecte i tolerància. Cada un podrà exposar les seves propos-
tes o experiències. Els explicarem també el joc “1 minut per explicar”, que consisteix en el fet 
que tots tinguin dret a 1 minut per parlar sense interrupcions i ser escoltats i, al seu torn, deixa-
ran 1 minut als altres perquè exposin les seves raons sense poder interrompre. L’últim pas 
consisteix a, després d’haver-nos escoltat, fer propostes i arribar a solucions que siguin bones 
per a tots.

A casa: els nois explicaran el joc i posarem durant un temps en marxa “1 minut per explicar-
se”, una pràctica molt saludable d’escolta atenta als altres. 

A b r a ç a
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La meva família i jo

S

Mapa de persones que es mouen

13
Tutories de reciclatge

Qui sóc jo? Sóc moltes coses, tinc moltes 
facetes diferents. I una d'elles m'agrada 
molt: sóc una persona que té cura del medi 
ambient. He après de la meva família que 
hi ha coses que costa el mateix fer-les bé 
que mal, com el separar els residus 
d'envasos. Si ho faig bé des del principi, 
separant els envasos per posar-los al seu 
contenidor, ja no em costa, em surt sol ... i 
si molt per al planeta en el qual haurem de 
viure encara molts segles. Us ho explico 
per si algú encara té dubtes: ens hem de 
fixar en allò que anem a rebutjar ja que en 
cas de ser un envàs és quan ho hem de 
separar per després dipositar-lo en un dels 
3 contenidors de colors. Els envasos de 
cartró i el paper van al contenidor blau. Els 
envasos de plàstic, metall i els cartrons de 
begudes van al groc. I els envasos de 
vidre, al verd. És molt fàcil i em sento molt 
bé quan ho faig. Tu també?

R

Objectiu: els nostres orígens geogràfics són diversos però responen al mateix esperit humà 
de sobreviure, millorar les seves condicions, tenir una vida i formar una família. Si seguim els 
camins dels que ens van precedir aprendrem com eren i què els movia i el que tenien en 
comú amb nosaltres.

Idees clau: recordar, buscar, ubicar i comprendre.

Recursos: mapa d’Espanya i del món. 

Desenvolupament: d’on eren les nostres famílies? Cada alumne portarà la informació 
referent a la seva família (fins als iaios). Es marcarà al mapa amb xinxetes o adhesius. Parla-
rem del fet que moure’s és innat en l’home i el comú dels corrents migratoris durant tota la 
història de la humanitat, així com de les cultures que hem heretat només en els últims dos mil 
anys a partir dels pobles que van passar pel nostre país (celtes, ibers, grecs, romans, musul-
mans, jueus) buscant terra, comerç o un lloc en què viure. 

A casa: cada noi esbrinarà a casa seva d’on ve la seva família i el seu cognom i el que aquest 
significa. 

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

els teus valors
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Titelles reciclades
Objectiu: cada membre de la família té les 
seves peculiaritats i fins podríem convertir-les 
en un nino. Si aquests ninots els convertim en 
titelles, a més, tindrem la possibilitat 
d’escenificar moments de la vida familiar: l’hora 
de despertar o de l'esmorzar, l’hora d’estudiar 
junts o de repassar el que han fet durant el dia, 
l’hora de fer quelcom divertit, l’hora de sopar o 
d’anar a dormir i fins a l’hora de sortir junts a 
reciclar els envasos utilitzats en aquesta activi-
tat…

Idees clau: reciclar, jugar i representar.

Recursos: envasos nets i secs de plàstic, 
metall o cartró de begudes. Pintura, adhesius, 
papers de colors, llana, limpiapipas i tot tipus 
d’elements per decorar-los i personalitzar-los. 

Desenvolupament: a partir d’envasos de 
plàstic (ampolles petites o grans, envasos de 
iogurt o postres), de metall (llaunes de refresc) 
o cartrons de begudes (de suc, llet…) es
confeccionaran famílies de titelles, de manera 
que cada envàs representi un membre de la 
família. Poden utilitzar, per exemple, un mateix 
material per a una mateixa família o alternar 
materials diferents. També amb envasos de 
cartró, com caixes o bosses, un altre grup 
elaborarà el teatret on representar les escenes. 
Per grups, els nois inventaran historietes que 
després podran explicar al teatre als altres. 

A casa: col·laboraran arreplegant els envasos 
que serviran per a aquesta activitat i amb la 
família es podrà fabricar també part dels 
decorats per al teatret, de manera que 
s’assemblin a casa seva, per exemple. 

14
R R

A qui li toca reciclar?

15

Objectiu: compartir les tasques domèstiques també en el tema de la separació de residus 
d’envasos dóna una oportunitat de parlar dels valors mediambientals, de les coses que fem 
diàriament com a part de la nostra vida familiar i que afecten el planeta. Els costums 
quotidians poden ajudar a la sostenibilitat.

Idees clau: col·laborar, distribuir, separar per reciclar.

Recursos: tauler d’anuncis. Espai per depositar els envasos a l’aula o el passadís: caixes de 
cartró amb bosses grans d'escombraries en color groc, blau i gris. Al groc es depositen els 
envasos de plàstic, metall i cartró de begudes, i al blau, el paper i els envasos de cartró. 
Atenció, només envasos o paper, cap altra cosa que no sigui un envàs!

Desenvolupament: anomenarem setmanalment responsables de reciclatge perquè 
s’encarreguin d’arreplegar els envasos de cartró i paper i els envasos de plàstic, metall o 
cartró de begudes perquè puguin emportar-se'ls als seus contenidors i ser reciclats. 

A casa: s’organitzarà un sistema pràctic per no oblidar-se de separar i reciclar i es nomena-
ran encarregats de portar els envasos ja separats al seu contenidor respectiu. 

Més: Vegeu el nou vídeo de l'Àlex i Robix: Aventuras en la planta de separación de 
envases. 

A b r a ç a
els teus valors
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16
El que la meva família 
necessita… a reciclar!

R

17
Àlbum familiar
Objectiu: donar valor al paper i al cartró dels 
envasos reutilitzant-los en una bonica obra 
d’art per portar a casa. 

Idees clau: tres R (reciclar, retallar i recordar).

Recursos: paper reciclat i cartró reciclat o 
procedent d’envasos com caixes o bosses de 
paper de la compra. Altres elements per 
decorar, des de flors seques fins a dibuixos, 
adhesius de colors, purpurina, etcètera. 

Desenvolupament: construirem un àlbum 
fotogràfic ecològic, un regal que ens emporta-
rem a casa per col·locar-hi les fotografies 
familiars. Poden dividir l’àlbum en diferents 
apartats, classificant segons desitgin: avis, 
pares, quan érem petits, moments divertits, a 
la cuina, de vacances, festes… 

A casa: completaran junts l’àlbum familiar 
amb fotos antigues i fotos noves que es faran 
justament per aprofitar-ho. 

Més: Enllaç per aprendre a fer paper reciclat.

Objectiu: entendre el concepte de necessitats del grup, 
també en l’apartat de consum quotidià, per exemple. La 
família realitza un tipus de compra concret adequat a les 
necessitats del nombre de membres, de les seves edats, 
gustos, etcètera. Aquestes necessitats es concreten en 
productes d’alimentació, higiene i neteja que tenen uns 
envasos que al final també podran convertir-se en nous 
materials amb què continuar fabricant uns altres de nous, 
sense necessitat de gastar més matèria primera.

Idees clau: consumir, ser sostenibles, separar per reciclar.

Recursos: fullets de supermercats, cartolines groga, blau i 
verda, tisores i barres de cola. 

Desenvolupament: els nois analitzaran quins productes 
consumeix una família setmanalment i faran el càlcul del 
que suposa a l’any (llet, pa, ous, fruita, begudes, deter-
gent). Després, observaran quins tipus d’envasos són els 
que es consumeixen, els retallaran dels fullets de super-
mercat i els enganxaran en les cartolines del color del 
contenidor al qual van. Recordem: al groc, només envasos 
(res que no ho sigui hi pot anar-hi) i que siguin de plàstic, 
metall o cartró de begudes. Al blau, només paper o enva-
sos de cartró. Al verd, envasos de vidre.

A casa: visitem junts la cuina per veure quins envasos 
usem i de quina grandària per completar la fitxa de consum 
familiar per portar al col·le. Al mateix temps, repassem 
quins envasos tenim i on haurem de dipositar-los.

Més: Us convidem a veure a veure un vídeo més de l'Àlex 
i Robix. Globus, llaunes, plats, les caixes dels regals de 
l'aniversari d'Alex han de recollir i no sap per on començar. 
Sort que Robix aquí per ajudar-lo per separar i llençar cada 
cosa al contenidor que li correspon.

A b r a ç a
els teus valors
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Jo, com tu, visc amb la meva família. Els he vist aquí 

tota la meva vida, al meu costat, però… els conec de 

veritat? Mai ho penso així perquè suposo que sí, però… 

Posem-nos a prova: com és ma mare? I mon pare? I els 

meus germans? Sé coses d’ells perquè sé en part com 

pensen per les coses que expliquen, per com 

m’expliquen que van ser de petits, per les coses que els 

alegren o els entristeixen, pels detalls que tenen o no… 

pels seus plats favorits, els seus llocs preferits, els seus 

gustos en música o en pel·lícules i per les coses amb 

què no poden evitar riure. 

Els preguntaré algunes coses per saber més d’ells. 

Com eren els meus pares quan eren petits com jo? M’ho 

explicaran millor els Avis o els seus germans, que els 

van conèixer en aquella època. S’han tornat més serio-

sos o més esvalotats? Eren bons estudiants o calia 

perseguir-los perquè fessin els deures? És per això que 

els importa tant que jo sigui millor? M’encantarà que 

m'expliquin com eren els meus pares i les seues famí-

lies, què feien junts i com era la vida llavors. I no em puc 

oblidar de la història que va donar pas a la meva petita 

família: els orígens. Com es van conèixer? Com eren 

llavors? Com va ser això de tenir un bebè i com es van 

sentir en tenir-ne un per primera vegada? Què és el que 

més els agrada de tenir una família i què és el que 

menys o el que canviarien? 

A aquestes alçades, segur que ens inviten a fer el 

nostre arbre genealògic. Amb més o menys branques, 

les famílies són petites o grans, plenes de personat-

ges que no sé ni com es relacionen amb mi: me’ls 

presenten en una festa o en una visita però no sé molt 

ben com anomenar-los. Cosins, oncles, cunyats, 

nebots, sogres, oncles avis i cosins segons, quin 

embolic! Tenim en realitat quelcom en comú? Als més 

allunyats els veuré alguna altra vegada? Em fa sentir 

més acompanyat en l’aventura de la vida? Encara no 

ho he decidit, he de conèixer-los millor per opinar. 

Què construeix la nostra imatge de família? Estar 

junts. Els moments de família ens fan sentir part de 

quelcom comú. Quan tots anem pel nostre costat 

sentim com si les distàncies entre les nostres habita-

cions es fessin graaaaans. Però no ho són. N’hi ha 

prou amb buscar moments per passar-los junts i reno-

var els nostres llaços: des de l’hora de l'esmorzar, 

encara que estiguem mig adormits, fins a l’estoneta 

sopant en què ens preguntem què tal ha anat el dia o 

davant de la tele quan riem junts amb la nostra telesè-

rie favorita. També els moments especials que recor-

darem sempre: l’aniversari, les celebracions familiars, 

les grans festes de l’any o les vacances i els caps de 

setmana en què sortim i el món sembla una aventura. 

I si és en família, llavors junts aprenem a resoldre 

qualsevol cosa i a mostrar-nos als altres tal com som 

per deixar que ens vulguin exactament així. Ser una 

família fa que el món sigui un lloc més agradable 

perquè sabem que, encara que caminem sols, sempre 

podrem caminar a estones agafats de la mà.

Moments de família

Cicle infantilINF

Cicle inicialIN

Cicle mitjàM

Cicle superiorS
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Web
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Com ha estat el teu dia 
avui? 

18 INF

L’hora del conte

19 INF

Objectiu: en parlar amb els altres i 
preguntar-los per ells en comptes d’exigir o 
explicar només les nostres històries, demos-
trem empatia i ens acostem al seu interior. Les 
persones que conviuen, que comparteixen i 
que s'estimen és normal que demostrin 
interés per com ha estat la jornada dels altres, 
sent bons oients quan hi hagi quelcom per 
explicar i expressant al mateix temps els seus 
problemes, dubtes o alegries en aquest fons 
comú on la família comparteix les seves vides. 

Idees clau: preocupar-se, compartir i conver-
sar.

Recursos: no es necessiten.

Desenvolupament: abans d’acabar i anar, 
quan tots es posen els abrics, tindrem cinc 
minuts de reflexió final per dir com ha estat el 
nostre dia amb una paraula o resumint el que 
més ens ha agradat, el que hem après, resca-
tant sempre el millor o reconvertint les 
crítiques, per marxar contents.

A casa: a l’hora del sopar, a casa, també els 
membres de la família es preguntaran com els 
ha anat el dia, escoltaran el que els altres han 
d’explicar i, al seu torn, explicaran les expe-
riències positives i negatives de la jornada, 
opinant i donant-se suport.

Objectiu: buscar moments de qualitat per compartir la proximitat amb l’objectiu de 
consolidar vincles i crear uns altres de nous. 

Idees clau: compartir vivències, explicar, escoltar i riure junts.

Recursos: contes infantils il·lustrats.

Desenvolupament: a classe s'explicaran distintes històries amb diferents tipus de 
famílies protagonistes: els tres porquets (germans), Hansel i Gretel (família i germans), 
la Caputxeta Vermella, la Ventafocs… i els nois identificaran els diversos membres de 
les famílies. En finalitzar el conte faran un dibuix sobre el que han entès.

A casa: abans d’anar a dormir es dedicarà un temps a explicar un conte i s’intentarà fer 
preguntes per assegurar-se que el noi entén el que se li explica i per conèixer les seves 
pors i tranquil·litzar-lo. Que sigui un moment de la rutina diària en família, esperat i 
valorat per tots.

Més: Contes populars en àudio. 
A b r a ç a

els teus valors
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Contes d'avis
Objectiu: conèixer el paper dels avis en les 
famílies i propiciar moments de gaudir junts 
amb ells. 

Idees clau: integrar, escoltar, escriure i recor-
dar.

Recursos: material d’escriptura. Llibres de 
contes infantils.

Desenvolupament: intentarem recuperar la 
tradició dels contes orals infantils incorporant 
un rondallaire especial a l’aula: un avi d’algun 
alumne de la classe. Així, un avi (o diversos) 
vindrà a classe per explicar un conte i, a més, 
respondre a les preguntes dels nois sobre si li 
agrada ser gran, com se sent respecte dels 
seus fills i néts, i quin és ara el seu paper en la 
família. També podran escollir algun d’aquests 
contes per escrit per penjar-los al blog escolar.

A casa: els avis que no puguin anar a classe 
també poden visitar els seus néts i explicar-los 
coses de la seva vida i un conte que els 
agradés de petits. Poden explicar-los també 
com eren els seus pares a la seva edat, en què 
s’assemblen o no, com es portaven amb els 
seus germans, a casa, al col·legi…

20 IN

Junts fora del cole

21 IN

Objectiu: crear moments especials en què compartir quelcom únic, fora de rutines i de 
regles massa estrictes. Gaudir junts de la diversió, amb el grup de companys i professors i 
amb la família. Aquests moments, malgrat ser, o precisament perquè són més escassos, es 
recorden intensament. 

Idees clau: compartir moments i gaudir junts.

Recursos: gravadora o càmera de vídeo i/o càmera de fotos. 

Desenvolupament: es programarà una activitat fora de l’escola en què el grup pugui viure 
una experiència única: un espectacle, una visita, un taller, una participació en un concurs de 
música o un torneig esportiu, etcètera. És quelcom especial perquè ocorre fora de l’aula i del 
recinte escolar, i per tant tota una aventura. Els nois explicaran després en veu alta si els ha 
agradat o no, i què és el que més els ha interessat del que han vist. Podem gravar-los en 
àudio i escoltar-ho després junts.

A casa: els pares intentaran anar a buscar el noi un dia al col·legi, junts o per separat, però 
programaran una aventura especial i diferent del recorregut quotidià: anar al cine, anar a un 
parc que no coneguin, a una exposició… Podrien fer-se fotos per recordar-ho més tard. 
Després, a casa, en parlaran aquest dia i d'altres més endavant, perquè formi part dels seus 
records positius junts (mirar les fotos, etc). 

Més: Àlbum de fotos digital o programes fàcils per editar vídeos i àudios.
A b r a ç a

els teus valors
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Exposició sobre els germans

22 IN

El llibre de receptes 
familiars de la classe

23 M

Objectiu: reconèixer el valor dels germans en la nostra vida, la presència d’iguals en la 
família que comparteixen el mateix espai, educació, vivències…

Idees clau: escriure, dibuixar, exposar i amar.

Recursos: paper, estris d’escriptura i dibuix. Espai per a exposició. 

Desenvolupament: prepararem un mural col·lectiu o una exposició de treballs sobre el 
tema “germans”. Els nois que tinguin germans faran dibuixos, aportaran fotos i escriuran 
els seus sentiments o experiències amb els seus germans. Els que no en tinguin poden 
parlar de la seva experiència sense ells, de si els desitgen o no i per què, de què pensen 
sobre els que en tenen. Es donaran recomanacions per evitar conflictes i baralles, sobre 
la gelosia, sobre l’ajuda entre germans. També es parlarà de la fraternitat com a concep-
te més enllà de la família i fins i tot de l’amistat. 

A casa: els nois tindran un vespre de germans setmanal, en el qual dedicaran un temps 
a berenar, jugar, veure una pel·lícula o fer quelcom junts que els agradi. Podran inventar 
un ritual, una paraula clau o un senyal especial. Si no en tenen, aquest vespre es 
compartirà amb la família, ja sigui amb pares, cosins, avis, oncles… amb què sentir-se 
més units. 

Aldees Infantils SOS 
compta amb una 
exposició fotogràfica 
itinerant que reivindica la 
no-separació dels 
germans en les situacions 
de ruptura familiar, atès 
l’important vincle que 
s’estableix entre ells. 
Són fotografies fetes a les 
Aldees de Lomé (Togo), 
Tomilino (Rússia), Tijuana 
(Mèxic), Bali (Indonèsia) i 
Marràqueix (El Marroc) 
pel fotògraf Iván Hidalgo.

*Contacte per a institucions interessades a contractar-la (plopez@aldeasinfantiles.es).

Objectiu: el que mengem, el que ens agrada, 
els nostres plats favorits, també formen una 
certa cultura del que som individualment i 
familiarment. Ens unixen perquè es consumei-
xen en moments comuns, que compartim. 

Idees clau: compartir i cuinar.

Recursos: arxivador d’anelles i perforadora 
per a la compilació. Si es decideix dur a terme 
una recepta, hauran de preparar-se els ingre-
dients i utensilis necessaris.

Desenvolupament: amb les aportacions dels 
alumnes es compilarà un llibre especial de 
receptes. Podrem posar en pràctica la més 
votada i que no necessiti forn o foc.

A casa: cuinar junts a casa aquest plat espe-
cial perquè puguin escriure com es prepara i 
explicar-ho als seus companys. Fer una foto a 
aquest plat per portar-la a classe.

Més: Boniques plantilles per a receptes de 
cuina.

A b r a ç a
els teus valors
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Moments de família

24 M

Parant una taula especial 

Objectiu: trobar satisfacció ajudant, regalant als altres el seu esforç i pensant en detalls 
per agradar. Tot això demostra que el noi ja no sols desitja rebre i que comença a conèi-
xer els altres i a practicar l’empatia. 

Idees clau: dedicar, tenir detalls, entregar-se i amar.

Recursos: tot tipus de materials per a manualitats. Podem aprofitar per convertir 
l’activitat en tot un exercici de reciclatge, aprofitant objectes o envasos per als guarni-
ments. 

Desenvolupament: prepararem guarniments per a una taula especial, ja sigui de Nadal 
o per a una celebració familiar: portatovallons, marcadors de nom, targetes per a menú
en paper reciclat, guarniments de centre amb elements naturals (flors, fruites, branques), 
pintar gots o ampolles de vidre, regalets simbòlics…

A casa: els nois s’aplicaran a parar la taula especial per a una celebració familiar, 
pensant en els diferents comensals i a com fer-los més feliços. 

25 M

Objectiu: els moments que passem junts i 
gaudim es graven de forma especial a les 
nostres memòries i ens donen motius per 
continuar buscant-los. Compartir les coses 
bones és tan important com compartir les 
penes. 

Idees clau: conviure, gaudir, compartir i riure.

Recursos: paper d’embalar, cinta adhesiva i 
cola, retoladors de colors i altres elements per 
decorar. 

Desenvolupament: crearem un gran mural 
amb moments de família aportats pels nois: 
fotografies, dibuixos, escrits… Poden 
disposar-se sense ordre o bé classificats en 
àrees: a casa, de vacances, aprenent junts…

A casa: les famílies aportaran fotografies

Més: Podeu veure algunes fotos de moments 
de Família que ens van enviar els nostres 
socis.

A b r a ç a
els teus valors
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Quan els meus pares eren petits... 
Enquesta model

• En quin any vas néixer?

• On vivies? En una gran ciutat, en una ciutat petita,
en un poble...

• Com era l’escola a la qual vas anar? Pública,
privada, concertada, mixta. Només nois/noies.

• El teu pare treballava? En què? Quantes hores/dies
a la setmana?

• La teva mare treballava? En què? Quantes
hores/dies a la setmana?

• Quants germans éreu?

• A quina hora et llevaves?

• Anaves sol al col·legi o qui t'hi portava?

• Dinaves al col·legi?

• A quina hora acabaven les classes?

• Què feies a les tardes? Tenies alguna activitat
extraescolar?

• Et deixaven sortir sol al carrer? A quina edat?

• Quin era el teu joc favorit?

• Com col·laboraves a casa?

• Què fèieu el cap de setmana?

• I en les vacances? Els nois… La família…

Objectiu: conèixer millor els que ens envolten compartint records.

Idees clau: recordar, comparar i treure conclusions.

Recursos: ordinador amb processador de textos i impressora per obtenir les enquestes per 
portar a casa. 

Desenvolupament: per conèixer com era la vida una generació abans de la seva, els nois 
entrevistaran a casa els seus pares sobre diferents aspectes de la vida quotidiana: en quin any 
van néixer, en quina ciutat vivien, la vida en família, el treball, el col·legi, el joc, les festes, el 
mercat, etc. Podem decidir tot tipus de preguntes, però tots hauran de posar-les en comú 
perquè les passin a casa als pares (pare i mare separadament) i després portar les respostes a 
classe. Allà les comptabilitzaran i escriuran, i dibuixaran en cartolines els resultats.

A casa: els pares contestaran l’enquesta als seus fills i aprofitaran per explicar-los com era la 
seva vida de petits, els seus records de vida en família, etcètera. També podran aportar fotogra-
fies familiars.

Més: Una bona agenda d'actes, visites i tallers per a nens, organitzada per províncies.A b r a ç a
els teus valors



Moments
de família

PROGRAMA
D'EDUCACIÓ
EN VALORS
PER A EDUCACIÓ 
INFANTIL I 
PRIMÀRIA

CURS 2013-2014

TUTORIES
AMB SENTIT
PER A TOTS
ELS CICLES
EDUCATIUS

50 

ALDEES
INFANTILS SOS 28 S

Junts al museu

Objectiu: estar oberts a la cultura, a la lectura i a l’art i compartir-ho serveix com a 
model als nois i també és una forma de transmetre’ls els valors i les actituds de la seva 
família, mostrant-se positius cap al coneixement, l’expressió artística, el fet de créixer 
plens d’experiències… També els nois poden exercir de mestres i guies, i sentir-se molt 
feliços d'explicar el que orgullosament saben i han après als grans, intercanviant els 
papers. 

Idees clau: compartir, aprendre i educar.

Recursos: fullets del museu o calendari d’activitats d’aquest museu perquè les famílies 
puguin repetir l’excursió.

Desenvolupament: s’organitzarà una visita de la classe o del cicle a un museu, d’acord 
amb els temes programats per al curs i preparant prèviament la sortida, buscant 
informació a Internet sobre el que hi trobaran o reservant un guia o un taller adequat a 
l’edat del grup. Els nois hauran de prendre notes suficients per poder reproduir aquesta 
sortida després amb les seves famílies, fent ells de guies. 

A casa: els nois intentaran repetir la sortida amb les seves famílies i faran d’experts i 
professors.

Reunió familiar. 
Coses de família 
(una broma/anècdota 
que sempre fa riure)

Objectiu: comportaments i models es copien, 
i el sentit de l’humor també s’adquireix per 
contacte, compartint les connexions de signifi-
cats i el sentit del que és o no graciós. 

Idees clau: compartir, respectar i riure.

Recursos: cronòmetre. 

Desenvolupament: quines coses ens fan 
gràcia com a grup? Quines anècdotes diverti-
des tenim? Quines altres anècdotes podem 
portar de casa que diverteixin a tots i siguin 
gracioses però respectuoses al mateix 
temps? Podríem riure molt junts amb elles i 
practicar el sentit de l’humor i al mateix temps 
una bona exposició oral. Cada noi es prepa-
rarà una anècdota personal en família, un 
acudit o una situació que els va resultar molt 
graciosa i que vulguin explicar. Tindran 1 
minut per noi. Podran votar les millors.

A casa: buscaran aquesta anècdota graciosa 
en família per explicar, entre moltes coses que 
els resulten divertides. L’humor és diferent 
també en cada família. 

27 S

A b r a ç a
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Les millors vacances Coneixent a més 
familiars. Vocabulari 
de família
Objectiu: encara que el nucli familiar sol ser 
reduït, la família extensa i els parents en 
diferents graus són molt amplis i compten amb 
un vocabulari peculiar que ajuda a distingir-los 
i identificar-los. És el vocabulari de la família.

Idees clau: anomenar i identificar.

Recursos: diccionaris. Pissarra on anotar 
lletres i les paraules que vagin sorgint. 

Desenvolupament: escriurem a la pissarra 
lletres soltes desordenades que, una vegada 
posades en l’orde correcte, donen el nom d’un 
grau de parentiu. Els nois jugaran a endevinar 
aquest vocabulari de la família, les paraules 
que anomenen i defineixen distints graus de 
parentiu. Cada vegada que a algú se li ocorri 
una combinació i una nova paraula, la dirà en 
veu alta i tots hauran de buscar-la als seus 
diccionaris. A la llibreta apuntaran el parentiu i 
escriuran el nom d’algú de la seva família que 
pensin que té aquest grau de relació amb ells. 
També poden escriure una frase que relaciona 
dos dels seus familiars gràcies a aquest paren-
tiu: “L'avia Sònia és la sogra de ma mare” o “el 
Ricard és el cunyat de mon pare i el marit de la 
meva tia Felisa”. 

A casa: ajudarem els nois a corregir l’exercici 
de classe, validant si els exemples i noms que 
han proposat per als graus de parentiu són 
correctes. També organitzarem una visita per 
veure un familiar a qui mai veiem.

30 S

Objectiu: les activitats extraordinàries que fan juntes les famílies els fan compartir 
moments únics, obrir la seva ment i el seu cor a altres llocs, altres persones, altres 
cultures i altres coneixements, i a conèixer-se millor fora de les rutines diàries. Són 
moments màgics que s’atresoren més enllà dels àlbums de fotos. 

Idees clau: viatjar, descobrir i gaudir.

Recursos: mapa d’Espanya i del món. 

Desenvolupament: l’activitat repassa les vacances que han fet anteriorment els nois. 
Poden fer una llista dels millors moments, marcar els llocs visitats en un mapa, anotar les 
millors recomanacions, muntar un àlbum de fotos virtual o, a partir del que més els ha 
agradat fins al moment, planificar una nova escapada futura en família: on voldrien anar, 
com se’n va, què cal veure-hi…

A casa: els nois i els seus pares planificaran junts una sortida de cap de setmana o les 
vacances amb responsabilitats per a cadascú.

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

A b r a ç a
els teus valors
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Visitem junts el punt net més pròxim 

Objectiu: detectar què és un envàs i què no ho és i de quin tipus de material està fet 
perquè el nostre treball personal i familiar de reciclar sigui al més útil possible.

Idees clau: dibuixar, reconèixer, seleccionar i separar per reciclar.

Recursos: requadres de cartolina i llapis de colors o retoladors. Quatre caixes que simbo-
litzen els tres contenidors de colors groc, blau i verd, i el de la resta. 

Desenvolupament: reconèixer els envasos que es poden separar per depositar-los als 
contenidors de colors i els productes que van en la resta, així com els que van al punt net, 
perquè han d’anar a banda. 

A casa: fer una visita junts per portar aquests productes que no podem llençar als conte-
nidors de colors però que poden reciclar-se o contenen elements perjudicials per al medi 
ambient.

Més: En aquest podeu veure com funciona un punt net a Barcelona.

Moments de família

Tutories de reciclatge

Quan fem coses junts, la meva família i jo, 
ho vam passar genial. Són moments espe-
cials i tot el que passa queda gravat a la 
ment. I no només estic parlant de viatges, 
visites a museus o activitats extraordinàries. 
Parlo també de la quotidianitat: anar al 
súper a comprar, triar què portar a casa i 
què ens agrada a cadascú, guardar les 
coses a la nevera i els armaris i després, 
cuinar, menjar junts i reciclar junts perquè el 
nostre pas pel món sigui sostenible. Quan 
veig els meus pares reciclar i quan jo els 
ensenyo el que he après, creixem tots una 
mica. Jo els he explicat que no totes les 
coses són envasos sinó només les que 
contenen productes i que només aquestes 
coses van als contenidors de colors. Hi ha 
altres coses que són de plàstic o de metall i 
que, en canvi, no van aquí per no ser envàs. 
Per exemple ... una bici! O ... una regadora! 
La bici és d'alumini i la regadora de plàstic 
però de cap manera són envasos. A casa 
no ho tenien clar però jo l'hi vaig ensenyar. 
Ja veus que reciclar junts també és una 
forma de passar moments de família. 
¡Moments verds, això sí!

R
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Família Robinson 

Objectiu: veure les possibilitats dels envasos amb noves utilitats ens recorda que, en 
separar-los per al seu reciclatge, també tornaran convertits en nous productes, des de nous 
envasos fins a rodes, bicicletes o fins i tot folres polars. 

Idees clau: imaginar, aprofitar i reciclar.

Recursos: envasos nets i secs de plàstic (com ara bosses de nanses, ampolles, potets, 
safates), metall (llaunes de refresc, tapes, xapes) i cartró de begudes (de suc o llet, per exem-
ple) i envasos de cartró (caixes, bosses de paper). Tisores, cinta adhesiva i cola, clips i gomes 
elàstiques.

Desenvolupament: imaginem que som en una illa deserta en què hem de sobreviure amb la 
família. Tenim alguns arbres fruiters, pesca, petits animals… i un munt d’envasos que hem 
trobat i que podem rentar i reutilitzar. Inventarem nous usos per a aquests envasos que ens 
ajudaran a viure a la nostra illa. 

A casa: els nois utilitzaran els envasos per fer manualitats amb la família: joguines, objectes 
decoratius… abans de poder-los reciclar de veritat al seu contenidor corresponent. També els 
invitarem a participar en la compra setmanal i, mentre ho fem, parlar dels envasos que conte-
nen els nostres productes favorits i on els depositarem perquè es reciclin i tornin a ser útils. 

Més: En aquest vídeo teniu 1000 idees creatives per reciclar ampolles de plàstic.
A b r a ç a

els teus valors

Separar envasos junts

Objectiu: tots poden contribuir a reciclar, des 
de petits fins a ancians, units amb el mateix fi: 
aconseguir l’equilibri al planeta i preservar la 
naturalesa i els recursos naturals. Serà essen-
cial aprendre a diferenciar què és envàs i què 
no ho és perquè, quan ens esforcem a sepa-
rar per reciclar, el nostre esforç no quedi en va 
perquè ens haguem equivocat dipositant 
objectes que no són envasos i que no es 
reciclaran.

Idees clau: sensibilitzar, aprendre i portar a la 
pràctica el reciclatge.

Recursos: exemples d’envasos de diferents 
materials: oueres de paper i oueres de plàstic, 
cartró de begudes per a llet o per a salses, 
embolcalls de paper film, ampolles d’aigua, 
safates de plàstic, tubs de plàstic, esprais… 

Desenvolupament: a classe els ensenyem 
quines famílies de materials poden reciclar-se 
i com fer-ho. És un exercici que aprenem 
junts, com tots els hàbits que s’adquireixen en 
família.

A casa: en família, apliquem allò que s’ha 
après a classe i ho portem als contenidors 
groc, blau i verd. Els nois s’asseguren que el 
que va al groc és correcte. 
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Tots els nois del món tenen dret a créixer amb l’afecte i 
la protecció d’una família i a reunir-se amb ella si en 
algun moment se'n separen. Si per algun motiu es 
queden sense la família en què han nascut o si aquesta 
no s’ocupa d’ells ni els protegeix ni els estima, llavors 
tenen dret que algú els ajudi a créixer i a tenir les matei-
xes oportunitats que la resta dels nois. 

Segles enrere, a Europa, els nois que es quedaven sols 
estaven destinats a buscar-se la vida pels carrers i a 
passar gana o malalties o a patir l’atac de qualsevol que 
volgués fer-los mal. Avui en dia, alguns nois al món 
també se senten així. Als nostres països per sort això ja 
no ocorre, però a vegades alguns nois poden passar per 
situacions difícils i haver de separar-se de les seves 
famílies. A vegades, és per trobar una nova família que 
els espera i els estimarà com si hi haguessin nascut: 
són les famílies adoptives, que es fan càrrec dels nens 
que s’han quedat sense pares per diferents motius. 
Altres vegades és només per un temps, mentre les 
famílies es recuperen, aprenen o milloren la seva capa-
citat per tenir-ne cura, i altres persones poden estar al 
seu costat per ajudar-los i donar-los tot l’afecte, llavors 
parlem de famílies d’acollida i d’altres formes de família. 
Per exemple, a Aldees Infantils SOS tenim llocs que 
s'anomenen Aldees en què viuen nois i adolescents i en 
els quals es mantenen units grups de germans mentre 
les seves famílies no els poden cuidar, i allà tenen unes 
persones que els donen molt afecte i els ajuden cada 
dia amb tot el que necessiten perquè se sentin al millor 
possible fins que la seva situació millori o fins que es 

facin grans i independents, com t’ocorrerà algun dia a tu 
també, amb les mateixes oportunitats que tu. 

Si mires al voltant veuràs que els nens són feliços 
sempre que senten que els estimen i els cuiden com 
mereixen. És igual que visqui amb vuit germans o sigui 
fill únic, que comparteixi la seva llar amb una sola perso-
na o amb dues, que visqui amb el seu pare, la seva mare 
o la seva àvia, o que sigui una família provisional però
amb moltes ganes de cuidar d'ell. 

Tots els nois que són estimats i protegits per la seva 
família haurien de sentir-se'n orgullosos. Si els nens 
tenen l’amor, les cures i la protecció que necessiten, 
llavors la seva família és tan vàlida com qualsevol altra, i 
ningú pot fer-li sentir menys valuós que els altres. Fa 
unes poques dècades, als nois que vivien sols amb les 
seves mares o els pares dels quals se separaven se’ls 
feia sentir malament o diferents, però avui en dia la 
societat ha evolucionat. Hi ha tantes coses que han 
canviat –abans les persones es reien de qui parlava per 
un telèfon mòbil o de qui recollia els excrements dels 
seus gossos, i avui tot això és d’allò més habitual i 
positiu– que es valora sobretot que els nois tinguin el que 
importa, l’afecte, l’atenció i l’educació, per damunt de la 
forma que això adopti. Cap nen ha de sentir-se mala-
ment pel fet de ser estimat per la que és la seva família.

Famílies d'avui

Cicle infantilINF

Cicle inicialIN

Cicle mitjàM

Cicle superiorS

ReciclatgeR

Web

Vídeo
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Cases i famílies 
Objectiu: el lloc en què vivim i compartim és 
un punt de referència per als petits, els dóna 
seguretat i confiança. També ubica els mem-
bres de la família, els vincula a uns determi-
nats rols i els permet diferenciar els moments 
del dia i les activitats que es desenvolupen en 
cada peça. Traçar un mapa o pla, a més, els 
introdueix en la funció d’utilització abstracta del 
dibuix.

Idees clau: dibuixar, conviure, compartir i 
adaptar-se.

Recursos: paper prou gran per expressar-se 
còmodament.

Desenvolupament: representarem, amb taules, 
cadires i elements separadors, una llar i les 
seves distintes peces. Després de jugar a les 
“casetes” ho dibuixarem també en el paper. 
Pensa on vius i quantes persones hi ha, i 
dibuixa parets o caixes com a habitacions i el 
que hi ha dins. També els podem explicar que 
les cases són molt diferents quan hi viuen pocs 
o molts, i que en altres llocs són diferents per
adaptar-se al clima i acullen diferents famílies, 
a vegades grans i d'altres petites. Podem 
parlar d’un pis petit al Japó o de cabanes en un 
poblat africà.

A casa: veiem quants som (nombre), on 
dormim, quants eren els meus pares o avis en 
la seva família i com vivien llavors. Dibuixem la 
nostra casa. 

35 IN

Famílies d’animals

34 INF

A b r a ç a
els teus valors

Objectiu: viure en família és quelcom natural en el ser humà i també en els animals, i 
observant-los –especialment en els mamífers– podem veure alguns dels trets comuns 
d’aquest sistema de protecció i educació: l’ajuda entre els membres del grup, la cria i 
defensa dels bebès, l’educació i transmissió de coneixements, etcètera. 

Idees clau: criar, protegir, educar i conviure.

Recursos: fotografies, làmines o vídeos sobre famílies d’animals. 

Desenvolupament: parlarem de la protecció a les cries en el món animal posant exem-
ples de distints gèneres: els mamífers i les aus, i com s’organitzen en clans familiars.

A casa: en l’àmbit domèstic podem llegir llibres d’animals per parlar-ne i també de com 
protegim les mascotes que estan al nostre càrrec.



A b r a ç a
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Famílies d'avui

PROGRAMA
D'EDUCACIÓ
EN VALORS
PER A EDUCACIÓ 
INFANTIL I 
PRIMÀRIA

CURS 2013-2014

TUTORIES
AMB SENTIT
PER A TOTS
ELS CICLES
EDUCATIUS

50 

ALDEES
INFANTILS SOS 

Famílies d'avui

Joc de cartes 
“Famílies”

Objectiu: validar distintes formes actuals de 
família i reconèixer què tenen en comú quant a 
l’atenció, la protecció, l’educació i l’amor cap 
als nens que hi viuen.

Idees clau: parlar, jugar i valorar.

Recursos: cartolines de la mida de naips i 
llàpissos de colors.

Desenvolupament: fabricarem amb dibuixos 
el famós joc de cartes de “Famílies” amb 
unitats familiars de diferent extensió (nombre 
de cartes) perquè representin diversos tipus de 
famílies, de composició diferent, per donar una 
idea de les varietats actuals i que compleixin 
amb la tasca de donar protecció, educació i 
afecte. Cada noi pot elaborar, per exemple, 
una família i unir-la a les dels altres, i gana qui 
aconsegueix completar una el primer, a còpia 
de robar, descartar i intercanviar cartes de la 
maça. 

A casa: parlarem de famílies diferents que 
coneixem (familiars, veïns, amics, coneguts 
dels uns i els altres) i el seu el mateix valor 
quan cuiden, protegeixen, eduquen i estimen 
els seus petits.

36 IN

Famílies petites, famílies grans

37 IN

Objectiu: l’escenificació permet una identificació directa amb els esquemes i les 
situacions, amb els personatges i models. És una forma lúdica i artística de mostrar 
moments familiars i en què tots els estils de família demostren que comparteixen un 
mateix desig d'estimar, cuidar, educar i compartir. 

Idees clau: representar, respectar i ser tolerant.

Recursos: ninos tipus Playmobil i els seus complements. Marcs de fusta amb profundi-
tat (no plans), que serveixen per exposar una escena. Paper i llàpissos de colors o 
retoladors. Revistes amb fotografies i fullets publicitaris il·lustrats.

Desenvolupament: parlarem de diferents tipus de família, que es recrearan en escenes 
que representarem utilitzant ninots de Playmobil o similars. Els nens poden reproduir la 
seva dins d’un marc de fusta com un quadre en 3D, per exemple, dibuixant un fons amb 
colors o fent collages amb fotos de revistes o pròpies. 

A casa: els nois explicaran els tipus de famílies que han conegut a classe i els pares 
muntaran com era la seva. 

Més: Encara es pot trobar la versió clàssica del Joc de cartes Famílies de 7 països de 
Fournier, encara que també hi ha versions noves, com la de Janod.
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need
Famílies de cine

39 IN

El que de veritat importa

38 IN

All you

is love
Objectiu: no sempre es donen les condicions ideals o el model clàssic de 
família, però això no significa que no pugui servir per als mateixos fins de protec-
ció i educació. Nens que han estat privats de la seva família biològica poden 
trobar un lloc i sentir-se perfectament estimats i desenvolupats en d'altres 
perquè, al final, què és el que de veritat importa?

Idees clau: reconèixer, destacar, prioritzar, escoltar i amar.

Recursos: pissarra o tauler d’anuncis. 

Desenvolupament: en un debat a classe, preguntarem què és el que ha de tenir 
una família o què hauria de quedar si al final només poguéssim deixar una única 
qualitat. Destacarem el valor de la família per damunt del model que continua 
identificant el que ofereix als seus membres: amor incondicional, suport, protec-
ció, atenció, escolta… Els resumirem en frases “que importen” per al tauler 
d’anuncis, pissarra, calendari, diari de la classe…

A casa: crearem imants per a la nevera de casa amb frases d’afecte. 

Videoclip: James i el préssec gegant, cançó “Família”. 

Objectiu: reconèixer rols i estereotips en els audiovi-
suals. Els papers d’atenció, tasques domèstiques o 
participació familiar han anat canviant amb el temps, 
i els anuncis o les pel·lícules ens mostren com són.

Idees clau: veure la televisió i reflexionar.

Recursos: ordinador per a cerca d’anuncis en la 
plataforma Youtube o en aquesta web, que és una 
base de nous anuncis televisius amb buscador 
per paraula clau.
Quant a sèries de televisió, podem buscar un capítol 
de Peppa Pig, dels Simpson, de Padre de Familia, de 
Modern Family, de Cuéntame o de Baby Looneytu-
nes. 

Desenvolupament: veurem alguns dels trossos que 
suggereix aquesta activitat i identificarem els 
diferents membres de la família, els rols que se’ls 
atribueixen i els valors que es desprenen. No es 
tracta de veure tal com fem sempre, sense pensar en 
què hi ha darrere, sinó amb esperit crític i observa-
dor. Ens preguntarem qui és i com és el responsable 
de la llar i de l’atenció, si està el paper de la mare, el 
pare, els germans, els nens, quines activitats 
exerceixen, com es demostren afecte (superficial o 
profund), com es parlen entre ells, què fan junts…

A casa: veurem tots junts una de les pel·lícules o 
sèries de famílies que se suggereixen, a triar la que 
representi millor els papers que vulguem mostrar o 
doni més joc per debatre 

Més: la plataforma de RTVE Clan disposa de vídeos 
gratuïts. Aquí, per exemple, teniu la sèrie Peppa 
Pig per als més menuts. 

A b r a ç a
els teus valors
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Dret a créixer amb 
una família

41 M

Els nens en la història del món

40 M

Objectiu: no sempre ha estat senzill ser nen, i per a alguns segueix sense ser-ho en l’actualitat. 
Cal recordar que, durant la història, els nens han tingut un paper menor, relegats a ser mà 
d’obra, a penes participatius, no sempre educats o formats, i utilitzats per la seva vulnerabilitat 
per adults que se n’han aprofitat. Des de l’esclavitud i el treball infantil o l’abús fins a, senzilla-
ment, un paper poc protagonista.

Idees clau: sobreviure, defendre’s, créixer, educar i recordar.

Recursos: llibres il·lustrats sobre la vida en altres èpoques (Grècia, Roma, Egipte, edat 
mitjana, revolució industrial…). 

Desenvolupament: la història l'expliquem des d’una altra perspectiva: com vivien els nens en 
distintes èpoques. Per grups, buscaran la vida dels nens en l’època clàssica, a l’edat mitjana, 
en la industrialització i en l’època actual. Veurem quin paper tenien en la vida diària, quina era 
la seva importància, quins problemes patien, etcètera. Una bona opció seria una pràctica de 
redacció en què posessin per escrit una pàgina d’un diari de qualsevol d’aquests nens o 
l’explicació d’un dia en la seva vida quotidiana.

A casa: es pot programar una visita a un museu d’història perquè els nois ens expliquin allò 
que s’ha après a classe i parlin de com vivien abans els nens. Podem veure també una 
pel·lícula com Annie o Oliver Twist, que mostren nois que estaven sols en condicions difícils. 

Objectiu: desenvolupar-se en un nucli familiar 
estable és un dret reconegut dels nens, vincu-
lat a d'altres com per exemple el de reunifica-
ció familiar. També els seus drets disposen 
que, de no complir-se les condicions de protec-
ció i desenvolupament adequades dins de la 
família, els nens tenen dret que se’ls ajudi a 
trobar el lloc idoni per poder créixer segurs i 
estimats. 

Idees clau: néixer, créixer, ser estimat i tenir 
oportunitats.

Recursos: Declaració dels Drets del Nen, 
principi 6, i el resum per a joves. 

Desenvolupament: es llegirà als nens l’article 
de la Convenció dels Drets del Nens sobre el 
dret a créixer en família. Els nens ho copiaran i 
il·lustraran. Es parlarà d’alguns casos en què 
nens del món es veuen obligats a separar-se 
de les seves famílies (conflictes bèl·lics, fams, 
malaltia). 

A casa: els nens llegiran l’article als seus 
pares i reconeixeran que es compleix aquest 
dret si és el cas. Podran preguntar als seus 
pares si coneixen casos en què no sigui així. 

A b r a ç a
els teus valors
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Qui m’ajudaria?  
Mai estaràs sol

43 M

Homes i dones en les nostres famílies 

42 M

Objectiu: els nens han de sentir que sempre 
tenen un lloc al qual dirigir-se per consultar els 
seus dubtes o exposar els seus problemes i 
per demanar ajuda si la necessiten. Els 
organismes de protecció existeixen per a ells, 
perquè lamentablement hi ha situacions en 
què la família biològica s’allunya dels objectius 
d’atenció i els nens han de tenir on acudir 
perquè les situacions es recondueixi o es doni 
una alternativa vàlida per a la seva seguretat. 

Idees clau: ajudar i rebre ajuda, explicar i 
confiar.

Recursos: cartolina amb els telèfons de 
defensors del poble de la vostra zona.

Desenvolupament: s’informarà els nens de 
com se’ls protegeix des de qualsevol institució: 
al col·legi, el Defensor del Menor i el treball 
dels serveis socials, i de com tots són protegits 
en el cas de quedar-se sense el suport d’una 
família. Les situacions que podem parlar són la 
desatenció o la negligència, la violència i el 
possible abús. El Defensor, no obstant això, té 
un paper molt més ampli i protegeix els drets 
dels nens en la seva totalitat, també els relacio-
nats amb la seva vida escolar o el seu dret a 
l’expressió i a la participació, per exemple. 

A casa: als nens se’ls dóna la seguretat de la 
protecció de la seva família i se’ls explica a 
escala domèstica com altres persones que no 
són el nucli familiar també s’encarreguen a 
vegades de cuidar-los. 

Objectiu: els rols familiars han canviat en els últims segles amb la incorporació de la dona al 
món laboral i amb l’evolució social que ha seguit. Homes i dones, a més, al marge dels seus 
rols “clàssics”, tenen les seves pròpies personalitats i les mateixes necessitats i interessos que 
només obeeixen a les seves característiques individuals. Pensar en els homes i les dones que 
ens envolten –la seva diversitat, els seus èxits, les seves virtuts i defectes– hauria de servir per 
trencar estereotips i sentir-se sempre bé en la pròpia pell, sense distinció de sexe ni de cap 
altra condició. 

Idees clau: pensar, actuar, identificar-se, treballar i col·laborar.

Recursos: fotografies d’homes i dones famosos en la història, retalls de fotos de periòdics i 
fotografies de familiars que puguin aportar els alumnes per presentar-los davant dels seus 
companys. 

Desenvolupament: parlarem de què han fet tradicionalment homes i dones en les famílies i 
com ara els papers estan menys separats, comentant què fan pares i mares en cada família i 
en altres famílies que coneixen. S’insistirà en la necessitat de compartir i col·laborar en la 
família sense distinció de sexe.

A casa: els nens preguntaran com participaven homes i dones en les generacions dels 
besavis, els avis i actualment. La forma de ser de cada un, com influeix en la família i en les 
coses que aquesta fa?

Més: Un bonic llibre que parla de les mares de Peter Pan, d'Albert Einstein, de Sherlock 
Holmes o de Pippi Langstrump. Marta Gómez Mata és l'autora i els dibuixos, de Carla Naza-
reth. Editorial Comanegra.

A b r a ç a
els teus valors
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Drets, deures i 
responsabilitats de viure 
en família

45 S

Models de família, quins coneixes?

44 S

Objectiu: parlar de diferents models familiars en què poden viure els nens, des de 
les famílies monoparentals passant per les de pares i mares, les d’adopció o 
acollida i fins a les famílies extenses, etcètera. 

Idees clau: comparar, ser tolerant i valorar.

Recursos: plastilina de colors o argila. 

Desenvolupament: exercici de modelatge per parlar de models. Cada un tria la 
seva pròpia família o qualsevol altra que li serveixi per mostrar un tipus de família 
diferent. Parlarem de com imitem el que veiem. Parlarem també d’adopció i igualtat 
de drets i de protecció i amor. 

A casa: contestar al per què dels nens en relació amb els diferents models de 
família, sobre els quals parlar distesament. Si coneixem casos de persones adopta-
des, podem parlar d’elles com de quelcom pròxim.

Objectiu: no tot en la vida són drets, sinó que conviure 
comporta també obligacions, deures que complementen 
allò que desitgem i mereixem rebre. Tant en la família 
com en la vida, en la comunitat escolar, hi ha aquests 
drets i deures, estiguin escrits o no. 

Idees clau: equilibrar, compartir, col·laborar i conviure.

Recursos: carta de derechos y deberes de los alum-
nos.

Desenvolupament: viure en grup no sols implica drets 
sinó també responsabilitats. En una assemblea es decidi-
ran els drets i deures dels nens a l’aula i al col·legi. Quins 
són els seus drets com a alumnes i com a companys? 
Rebre una educació que els tingui en compte, que els 
ajudi en les seves dificultats, que col·laborin amb la seva 
família, que tots es tractin amb respecte, que pugui fer 
amics, que l'eduquin en valors de pau i tolerància, que 
facin créixer la seva ment i el seu cos al mateix temps… I 
quins deures? Respectar les normes, les persones, les 
instal·lacions del centre, assistir a classe, ser puntual…

A casa: farem una carta de drets i deures de tots els seus 
membres i la penjarem en un lloc visible. Quins drets 
tenim com a membres d’aquesta família? Que ens 
estimin, ens cuidin, ens respectin, ens deixin participar i 
siguem escoltats… I quines obligacions? A sentir i 
mostrar afecte, comprendre, escoltar, col·laborar, partici-
par i contribuir que els altres siguin feliços. 

Més: s’explicarà el treball d’Aldees Infantils SOS i es 
podrà visualitzar el vídeo institucional. A b r a ç a

els teus valors
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Dia Internacional de 
la Família

47 S

Quan la família (biològica) no és aquí

46 S

Objectiu: recordar que no tots els nens tenen la sort de comptar amb una família que es 
preocupa per ells i que, llavors, cal recórrer a altres solucions en què, al final, els nens reben 
ajuda i afecte per continuar creixent sense temor i amb les mateixes oportunitats que els 
altres. 

Idees clau: ajudar, protegir, cuidar, superar, créixer i estimar.

Recursos: vídeo de Catalina/Aldeas. 

Desenvolupament: parlarem que hi ha realitats infantils que ens semblen llunyanes però que 
també ocorren en el nostre entorn, de nens que a vegades no se’ls atén com es deuria i de 
com hi ha persones que s’ocupen que aquestes situacions es resolguin i els nois sempre es 
trobin acompanyats i estimats. Els farem reflexionar sobre la seva pròpia situació i la sort de 
tenir una família amb la qual comptar.

A casa: els xiquets explicaran esta situació que han après a classe a les seves famílies i 
aquests podran fer-los preguntes i donar-los la confiança que necessiten. Podran visitar junts 
la web d’Aldees Infantils SOS 

Més: als pares els podem recomanar que mirin el documental d’Icíar Bollaín 1, 2, 3… Casa, 
que explica com recorden el seu pas per les Aldees els joves que avui ja s’han independitzat 
i què representa per a ells la casa en què han viscut amb les seves famílies SOS.

Objectiu: celebrar el 15 de maig, Dia Internacio-
nal de la Família, a l’aula i al centre, incloent-hi 
les famílies. Escoles i famílies comparteixen 
l’educació dels nens i persegueixen els seus 
mateixos interessos de benestar i desenvolupa-
ment del seu potencial. 

Idees clau: celebrar, exposar, compartir i 
estimar.

Recursos: espai per a exposició, paper 
d’embalar, taulers d’anuncis i impressora per 
treure còpies de fotos. Invitacions per a les 
famílies. 

Desenvolupament: celebrem el Dia Internacio-
nal de la Família (15 maig) amb un resum de les 
millors activitats del projecte, invitant els pares a 
visitar l’aula. A les parets, o sobre les taules, els 
alumnes hauran preparat una exposició dels 
resultats d’algunes de les tutories sobre la 
família, des de fotos fins a dibuixos, manualitats, 
redaccions o fotografies d’ells mateixos fent-les. 
També podem dedicar una sessió prèvia a 
preparar les invitacions per a les famílies. 

A casa: aquest dia també serà especial i festiu a 
la llar, preparant petits regalets fets per ells 
mateixos per a cada cadascú. També hi haurà un 
picnic especial per gaudir junts.

Més: podeu demanar a alguna de les delega-
cions d’Aldees Infantils SOS pròxima al vostre 
centre que participi en aquesta jornada i us vingui 
a explicar què fem pels nens en situació vulnera-
ble. A b r a ç a

els teus valors



Famílies d'avui

PROGRAMA
D'EDUCACIÓ
EN VALORS
PER A EDUCACIÓ 
INFANTIL I 
PRIMÀRIA

CURS 2013-2014

TUTORIES
AMB SENTIT
PER A TOTS
ELS CICLES
EDUCATIUS

50 

ALDEES
INFANTILS SOS 

Famílies d'avui

Famílies d’envasos, 
famílies de materials

48 R

Objectiu: ser capaços de comparar entre 
distints tipus de materials i fer una comparació 
simbòlica de les seves característiques amb 
les diferents personalitats o trets del caràcter 
humà. Així, el plàstic és lleuger i flexible, 
adaptable i modern; el metall és resistent i 
brillant; el cartró de begudes és quadrat i 
protector, i el cartró és més fràgil però molt útil 
i servicial, mentre que el vidre és transparent i 
fràgil. 

Idees clau: conèixer, manipular, construir, 
representar i reciclar.

Recursos: envasos de diferents tipus de 
materials, com els que van al contenidor groc 
(envasos de plàstic, metall i cartró de 
begudes) o al blau (envasos de cartró). 

Desenvolupament: fabricarem famílies 
utilitzant tipus d’envasos, reconeixent els 
diversos tipus de materials que les fan 
“família”: el plàstic de diferents tipus, el metall 
i el cartró de begudes i aliments.

A casa: recollirem envasos dels distints tipus 
a casa per a l’activitat escolar i també podrem 
fabricar-ne alguns junts. 

Más: blog d’idees per a professors sobre 
activitats i reciclatge d’Ecoembes 

Què passa quan no separem i reciclem els 
envasos? Mireu aquí ... Milk love Story, un 
vídeo que us farà més sensibles envers 
aquest tema.

Famílies d'avui

Tutories de reciclatge

Cada material amb què es fabriquen els enva-
sos és una autèntica família. El cartró és dur i 
resistent a l'àvia caixa d'embalatge i elegant 
en les de galetes o cereals. Té a les seves 
cosines les oueres fetes de polpa o al seu 
nebot el paper de diari, que és fi i fràgil. 
Aquesta família està encantada d'anar-se'n al 
contenidor blau, perquè des d'allà tornarà a 
convertir-se en nou cartró i paper per a tots. 
La família dels envasos de plàstic és variada: 
el forçut de la família és l'envàs de detergent, 
però després hi ha els delgaditos envasos de 
iogurt, les suaus safates blanques per als 
embotits o les transparents ampolles d'aigua 
fins a la fina bossa que envolta el pa de 
motlle. Són una família molt ben avinguda 
però, a la planta de selecció, els més lleugers 
surten volant i els més gruixuts, segueixen 
per la cinta a un altre camí ... cadascú al seu 
lloc per reciclar-se en més plàstic. La família 
de metall és sòlida i assenyada, amb les 
seves fortes llaunes de conserva fins a les 
més lleugeres de refresc. I els cartrons de 
begudes, amb les seves capes de plàstic i de 
cartró, s'apilen uns sobre altres fent un castell: 
baix els de llet, amunt els de suc ... són tots 
diferents però tots sostenibles, reciclables, 
útils i fantàstics si els separes i t'ocupes que 
puguin tornar a nosaltres.

R

A b r a ç a
els teus valors
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Famílies d'avui

Dret a viure en un 
medi ambient sa 

49 R

Tots junts en el Dia del Reciclatge

50 R

Objectiu: sensibilitzar respecte dels temes mediambientals que afecten totes 
les persones del planeta i que pot mobilitzar-nos de forma col·lectiva, unint 
joves, professors, personal administratiu i famílies per una mateixa causa. 

Idees clau: celebrar, divulgar i sensibilitzar.

Recursos: bosses d'escombraries de diferents colors i caixes contenidores. 
Cartells. 

Desenvolupament: celebrar el Dia Mundial del Reciclatge el 17 de maig al 
centre amb una campanya de neteja que insisteixi a recollir els envasos dels 
esmorzars i els berenars de forma separada.

A casa: decorarem els contenidors més pròxims a la nostra llar amb un cartell o 
amb banderetes perquè els veïns sàpiguen que és el Dia Mundial del Reciclatge.

Més: Aquí pots veure els dos curts realitzats dels contes guanyadors de la 1 ª i 
2 ª edició del concurs Els Profes Comptem. Animeu-vos a participar en la 3a 
edició i aconseguir un curt de la vostra història tan xulo com aquests!

A b r a ç a
els teus valors

Objectiu: les famílies tenen un sentit de 
continuïtat, de cicles i de renovació de genera-
cions que té molt a veure amb la sensibilitat per 
cuidar el medi ambient, de manera que podem 
traspassar-ho en bones condicions a la següent 
generació. 

Idees clau: tenir dret, reivindicar i actuar.

Recursos: text del dret a la salut de la Conven-
ció dels Drets del Nen, (articles 6, 24 i 26 sobre 
el dret a viure en condicions saludables).

Desenvolupament: parlant de la Convenció dels 
Drets del Nen llegirem en veu alta l’article que 
parla del dret a la salut. Com no especifica “i a 
viure en un medi ambient saludable” discutirem si 
viure amb condicions d’higiene i ambientals 
saludables implica un medi ambient protegit. Els 
nois aportaran idees sobre com redactar-ho 
novament i també sobre com poden contribuir a 
millorar-ho i respectar-ho. 

A casa: ens comprometrem a una acció de 
protecció del medi ambient: separar els envasos 
durant tot el curs, fer una campanya de recollida 
d’envasos a la platja… cada un a la seva mida.

Més: joc Minimundi. 



ALDEES
INFANTILS SOS 

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

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

que arriba a ser una persona autosuficient i ben integrada 

en la societat. Treballa per enfortir les famílies vulnerables, 

de manera que puguin atendre adequadament els seus 

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

dels pares, als quals brinda un entorn familiar protector en 

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

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

dència.

En el món existeixen 532 Aldees Infantils SOS, dirigides 

per SOS Kinderdorf International (Aldees Infantils SOS 

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

cions Nacionals d’Aldees Infantils SOS. Compta a més 

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

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

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

579.000 tractaments mèdics als 72 hospitals SOS i 

compta amb 877.000 beneficiaris als 21 Programes 

d’Atenció d’Emergències SOS en el món.

A ESPANYA 

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

ALDEES INFANTILS SOS ÉS UNA ORGANITZACIÓ 

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

ÀNIM DE LUCRE, INTERCONFESSIONAL I INDEPENDENT 

DE TOTA ORIENTACIÓ POLÍTICA.

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

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

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

ACADEMIA SOS

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

LLATINOAMÈRICA I ÀFRICA

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

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

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

PROGRAMES EDUCATIUS

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

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

         www.aldeasinfantiles.es 

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

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

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

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

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

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

Es desenvolupen en les Aldees i les Residències 
de joves. La Aldea és la comunitat més gran a la 
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Amb la col·laboració de:

UN PROGRAMA PEDAGÒGIC
D'EDUCACIÓ EN VALORS 

DES D’ALDEES INFANTILS SOS
PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
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