
LA IGUALTAT

PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
EN VALORS

INFANTIL I PRIMÀRIA 
CURS 2018-2019

els teus valors

Cap nen sense el caliu d’una llar

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2018/07/alineacion-con-los-ods.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/


PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
EN VALORS
INFANTIL I PRIMÀRIA
CURS 2018-2019

2

els teus valorsCap nen sense el caliu d’una llar

El valor de la igualtat
Abraça els teus valors 2018-2019

Després de 21 anys d’inaugurar el curs amb aquest projecte, resulta temptador començar aquesta salutació amb la crossa “Un altre any 
més…”. Però no, no puc fer-ho. Perquè mai és un any més. Sempre és un any nou i especial, en el qual descobrirem moltes coses, anem a 
il·lusionar-nos i a  començar de zero. Almenys, per a nosaltres és així. Cada curs, encara que portem ja més de dues dècades, és una nova 
oportunitat de treballar amb vosaltres i amb el vostre alumnat per continuar construint l’educació en valors, incidint d’alguna forma per fer un 
món més just —alineats amb els objectius per al desenvolupament de l’ONU— i posant el nostre granet de sorra per prevenir la violència 
en totes les seves formes des de la infància.

Seguint l’estela dels dos cursos anteriors, en els quals vam abordar 
el tema de l’assetjament escolar i la prevenció de la violència 
a través de l’enfortiment dels vincles de respecte, convivència i 
confiança entre els nois, en el present curs fem un pas més per 
treballar el valor de la igualtat. Perquè hem vist que tant el respecte 
com la confiança requereixen d’aquest valor per poder créixer. 
Sense sentir-nos iguals als altres, sense establir relacions des de 
la igualtat i sense crear un món on tots visquem en igualtat, res no 
serveix. Qualsevol assetjament existeix perquè un individu se sent 
superior a un altre i creu que és possible sotmetre’l, i perquè algú, 
a l’altre costat, se sent inferior i accepta o suporta ser sotmès. 

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

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

Rebeu una afectuosa salutació. Esperem que pugueu assistir a 
les trobades de Diputats per un Dia en els vostres parlaments 
autonòmics, on els nens tindran l’oportunitat de donar veu pública 
a les seves reflexions i exercir el seu dret a participar i a votar 
compromisos que cal assumir per a construir una societat més 
igualitària.

50 Tutories amb sentit per a tots els cicles educatius

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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Como podeu utilitzar aquest programa?
50 tutories 
per a tots els gustos

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

Podeu incorporar-les de forma progressiva, 
utilitzant en cada trimestre activitats de cada 
un dels tres blocs temàtics. És a dir, activitats 
del bloc 1 “Sóc únic, sóc igual als altres” en 
el primer trimestre octubre-desembre; activitats 
del bloc 2 en el segon i del bloc 3 en el tercer. 

Podeu triar activitats saltejades per a 
diferents tipus d’àmbit, des de la tutoria fins a 
les classes d’una àrea curricular concreta, com 
ara llengua, coneixement del medi, educació 
artística, musical, etc. 

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

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

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

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

Els objectius per al 
desenvolupament de l’ONU

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

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

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestro-trabajo
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestro-trabajo
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2018/07/alineacion-con-los-ods.pdf
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Itineraris sobre la igualtat
Igualtat de gènere
si us interessa especialment treballar qüestions de gènere, 
en les quals ser home o dona és una excusa per tractar la 
igualtat, aquest és el vostre itinerari. Des de petits construïm 
el rol de gènere, però incloent-hi sovint prejudicis que costarà 
esborrar més endavant, la qual cosa pot causar desequilibri, 
confusió i fins i tot dolor. És el moment de visualitzar els 
gèneres en igualtat, en el seu caràcter únic i complementari, 
en el que està determinat biològicament i en el que no i, per 
damunt de tot, valorar la persona per la seva humanitat, la 
seva personalitat, els seus sentiments i les seves accions, 
més pel que és, sent o desitja.  

Activitats: 
4, 9, 14, 18, 21, 23, 27, 36, 41, 42, 43, 44, 46 i 48.

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

Activitats: 
4, 6, 9, 16, 23, 26, 30, 32, 36, 38, 39 i 40.

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

Activitats: 
1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 26, 29, 39 i 40

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

Activitats: 
10, 19, 20, 22 i 35

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2018/06/INFORME-ACOSO-ESCOLAR_OK.pdf
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Jo sóc únic, jo sóc igual als altres

JO SÓC ÚNIC

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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Jo sóc únic, jo sóc igual als altres
Alt, mitjà, baix; de pèl llarg, curt, arrissat, llis, amb metxes; 
d’ulls marrons, blaus, verds; de front ample, coll llarg, 
cul arromangat, dits de pianista; amb ulleres, brackets 
o arracades; vestits amb xandall, texans, samarretes, 
camises, leggins, dessuadores… No, no juguem al “Qui és 
qui?”. Simplement estem descrivint els nostres germans, 
cosins, veïns, companys de la nostra escola o amics de 
l’estiu. Totes aquestes persones, absolutament totes, 
incloent-t’hi a tu, són úniques i irrepetibles tant en físic com 
en forma de ser i de pensar. I com pot ser que sent 7.500 
milions de persones les que habitem aquest planeta, tots i 
cada un de nosaltres siguem diferents? Per què tots tenim 
uns trets únics i exclusius que fan que siguem irrepetibles? 
Això es deu a la combinació única de cèl·lules i instruccions 
de l’ADN de cada persona, que inclou la combinació dels 
gens dels seus pares i les seves famílies. 

I si som singulars en el nostre físic, molt més ho som per 
la nostra forma de pensar i comportar-nos. Un tant per 
cent molt elevat del nostre caràcter ja ve modelat també 
d’origen, resultat de la nostra combinació genètica. A això 
se li suma el que aprenem en la nostra família, l’educació 
que rebem i l’experiència, totes les vivències que cadascú 
acumula al llarg de la seva vida, amb les coses que ens 
passen en cada moment. Això ens transforma en éssers 
humans més exclusius si és possible. 

El més curiós de tot això de ser un exemplar únic en la nostra 
espècie és que, d’altra banda, les persones compartim 
també moltes coses. El 99,9% del material genètic, sense 
anar més lluny. Som taaaaan iguals que es diria que tots, 
absolutament tots els individus d’aquest planeta, som 
quelcom així com cosins (encara que sigui llunyans). Som 
moltes unitats úniques de persones iguals entre elles, units 
per uns llaços invisibles especials. I aquesta igualtat, un 

valor que reconeix aquesta semblança entre tots, ha de fer-
nos pensar. Tots aquests “jo” que viuen en el mateix planeta 
compartim un origen, unes mateixes necessitats (menjar, 
treballar, dormir, aprendre, somiar, amar). No importa el 
color de la pell, la forma de cadascú… Pensar en igualtat 
és sentir-se part d’una gran família, en la qual tots mereixen 
el mateix respecte, amor i consideració.

Sí, som únics. I hem d’estar orgullosos de ser-ho, no hem 
d’avergonyir-nos mai d’aquesta singularitat, de l’herència 
i l’experiència que arrosseguem. Està molt bé voler 
evolucionar, millorar, ser la nostra versió 3.0, però hem 
de resistir-nos a canviar perquè sí, per seguir una moda 
o per desaparèixer entre els altres, perdent el que ens fa 
especials i que és el millor que tenim.

I també som iguals. Compartim centenars de coses, des 
de la nostra forma de néixer fins als sentiments, pors, 
emocions… Vivim en família, fem amics, anem a l’escola, 
sigui una cabana, una caseta o un iglú, i necessitem amics, 
volem aprendre per sobreviure, ens agrada jugar, abraçar, 
riure, cantar, ballar, imaginar, crear i inventar. Som iguals i 
compartim una mateixa “casa”, el nostre planeta, la Terra, 
amb el mateix sol per escalfar-nos i les mateixes estrelles 
a la nit. Per tot això i per molt més, hem d’aprendre a 
estimar, ser generosos, solidaris i responsables amb el lloc 
en què vivim i les persones i éssers amb què compartim 
part del camí. Només tenim una oportunitat i cal deixar una 
empremta al més amable possible del nostre pas per la 
vida.

Cicle infantil

Cicle inicial

Cicle mitjà

Cicle superior

Sostenibilitat

S

S

IN

INF

M Dilemes

Periodista per un dia

Professorat

D

P

P

JO SÓC ÚNIC

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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1
Veiem pel·lícules amb els majors. Tots vam 
ser petits

Objectiu: descobrir què són les emocions, com formen part de 
cada un de nosaltres i com apareixen davant de determinades 
situacions. Identificar-les (tristesa, alegria, por, fàstic, enuig, 
frustració), compartir-les amb els altres i comprendre que 
també els altres les tenen, per iniciar-los en l’empatia. 

Idees clau: emoció, por, sentiments, compartir, créixer i ser 
humà.

Recursos: pissarra digital per veure pel·lícules. 

Desenvolupament: els professors d’Educació Infantil i Primària 
s’organitzaran perquè alumnes de cursos i edats distintes es 
trobin en diferents ocasions per veure pel·lícules adequades 
per a totes les edats, mesclant grups i edats. L’objectiu és que 
els espectadors es deixin portar i comparteixin emocions; que 
tant petits com grans s’adonin que sentiments com la rialla, 
la por o la sorpresa són idèntics per a tots, indistintament de 
l’edat.

A casa: mirem pel·lícules o sèries de televisió junts en família. 
En acabar, parlem de les emocions que ens provoquen i els 
dubtes que ens generen.

Més: encara que ara ens semblin grans, els nostres pares 
van ser nens iguals que nosaltres. Buscar àlbums de l’època i 
veure’ls junts. Els pares els hauran de parlar dels seus gustos 
i de les seves aficions.

INF

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://decine21.com/listas-de-cine/lista/Las-100-mejores-peliculas-para-ver-en-familia-93448
http://decine21.com/listas-de-cine/lista/Las-100-mejores-peliculas-para-ver-en-familia-93448
https://www.huffingtonpost.es/2012/11/27/nostalgia-de-los-80-videos_n_2196427.html
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2
Cova-mural de les mil mans  

Obxectivos: Objectiu: crear un espai comú en una sala o un 
espai de pas en l’escola, en la qual els alumnes, els professors 
i les famílies deixen “empremta” per treballar conceptes com 
“únics” i “diversos” i “tenim en comú la nostra humanitat”.

Idees clau: orígens, art rupestre, singular, diversitat, igualtat, 
color i expressió artística.

Recursos: rotllos de paper d’embalar, pintura especial per 
utilitzar amb les mans, envasos de plàstic per abocar-hi la 
pintura, tovalloletes humides per netejar-se i cinta adhesiva 
per fixar el mural a la paret o al sostre. 

Desenvolupament: entre els alumnes i professors es buscarà 
un espai on col·locar el paper d’embalar a mena de murals, com 
si es tractés de les parets i el sostre d’una cova prehistòrica. 
Es posarà la pintura en els envasos de plàstic i s’invitarà a 
tots els nens, professors i familiars perquè triïn el color que 
més els agradi, fiquin la seva mà en la pintura i deixin la seva 
empremta en el mural. L’objectiu és crear un quadre gegant 
amb centenars de mans, totes distintes, totes iguals.

A casa: també es poden dibuixar, pintar i retallar les mans 
tots els membres de la família. Després, se’ls enganxaran uns 
imants petits i es posaran a la nevera. Així, cada dia notarem 
la presència de cada un de nosaltres. Si tenim jardí també 
podem fer un petit “passeig de la fama” per deixar-hi gravades 
les nostres empremtes. 

Més: els homes de les cavernes ja pintaven amb mans i així 
mostraven que eren humans, perquè és un element propi de 
la nostra espècie. A classe o a casa, amb els professors o 
amb la família, es poden buscar imatges en llibres o a Internet 
d’exemples d’aquestes pintures.

INF

3
Llançament de globus multicolors 

Objectiu: continuar reflexionant sobre el concepte de “ser 
iguals i diferents a la vegada”, utilitzant globus biodegradables 
de colors com a metàfora, que és un objecte que als nens més 
petits els encanta.

Idees clau: compartir, divertir-se, imaginar, pensar desitjos 
individuals i desitjos en grup.

Recursos: globus de làtex biodegradable de colors i formes 
diferents, heli, papers i retoladors.

Desenvolupament: el Dia Universal del Nen (20 de 
novembre) o alguna altra data emblemàtica per a la infància, 
s’ajuntaran en el pati de l’escola o en el terrat alumnes de 
diferents cursos, tant d’Infantil com de Primària. Allí s’inflaran 
globus biodegradables amb heli, si volem llençar-los, o bufant, 
si decidim que cadascú s’emporti un a casa. Tots els globus són 
similars, però quan estiguin inflats veurem que cada un adopta 
grandàries i formes diferents. Semblen iguals, però en realitat 
són tots diferents. Els alumnes escriuen un desig individual en 
cada globus i, després de reflexionar entre tots, també hauran 
d’escriure un comú en grup d’entre 5 o 6 persones. Segur que 
hi ha desitjos únics i molts coincidents. Finalment, es llancen 
els globus perquè volin. 

A casa: es compren dues plantes iguals, es reguen, se’ls 
posen vitamines i es cuiden per igual. Encara que a l’inici 
fossin pràcticament “bessones”, cada una creixerà adoptant 
una forma única i original. 

Més: a l’escola es guarden alguns globus inflats amb missatge 
en l’interior i, en comptes de llançar-los al cel, els regalem a 
algun company. Segur que li fa molta il·lusió llegir la missiva. 

INF

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=rfA9HXitdrc
https://www.youtube.com/watch?v=23EauM-nlYE
https://biodegradable.es/globos-comprar/
http://www.un.org/es/events/childrenday/
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4
Sóc com aquesta bola

Objectiu: deixar volar la imaginació, treballar l’abstracció i 
gaudir modelant i pintant. 

Idees clau: imaginar, abstraure’s, crear i utilitzar la fantasia 
per repensar-nos amb altres ulls.

Recursos: fang, paper maché, goma EVA, filferro, cartolines, 
colors, aquarel·les, tisores, cabdells de llana, buata, gasa, 
paper de seda, paper pinotxo, paper de diari, cel·lofana de 
colors... 

Desenvolupament: a la classe de Plàstica o Tutoria, els 
alumnes imaginen que són “boles” formades per moltes capes. 
Com són aquestes capes? De quins colors? Quina forma 
tenen? Utilitzant els materials que més els vinguin de gust han 
de construir aquestes “boles”, que han de representar d’una 
manera simbòlica com són i el seu caràcter o forma de sentir. 
Per exemple, si senten que són tous i vulnerables poden fer 
servir cotó, si se senten “guerrers” poden utilitzar cel·lofana 
vermella, si són sentimentals i els resulta fàcil plorar, doncs 
cel·lofana blava, si els agrada la naturalesa, paper pinotxo verd 
o bé fulls d’arbre… tots som moltes coses al mateix temps, que 
es van afegint també amb el temps.

A casa: tots junts en família mirem quadres de retrats de 
Münch, Picasso, Klimt, David Hockney… Inspirats per aquests 
artistes, ferm un autoretrat abstracte de nosaltres mateixos i 
ho pengem per casa.

Més: amb aquestes “boles” que hem creat a la classe de 
Plàstica o Tutoria construïm uns mòbils a l’estil d’Alexander 
Calder i els pengem en algun espai comú de l’escola, on la 
resta dels alumnes també els puguin admirar: 

INFIN

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=HBo5S-yig8U
https://www.youtube.com/watch?v=HBo5S-yig8U
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Emocions anònimes 
Objetivo: Objectiu: parlar amb els nois sobre les emocions, 
ja que aquestes ens acompanyen les 24 hores del dia i 
conformen el nostre caràcter. Li donen forma al nostre “jo” 
interior: alegres, tristos, preocupats, eufòrics… El nostre estat 
d’ànim ens defineix en cada moment i, amb el pas del temps, 
construeix la nostra personalitat. 

Idees clau: compartir, trencar barreres, mostrar-nos naturals i 
expressar sentiments.

Recursos: tauler d’anuncis de suro, targetes, llapis i xinxetes. 

Desenvolupament: durant una classe de tutoria, els alumnes 
hauran d’escriure en una targeta les emocions o els sentiments 
que descriuen millor la seva personalitat. El professor recollirà 
les targetes i les penjarà en el suro. Els alumnes hauran 
d’endevinar de qui és cada text, comprovant que les emocions 
no entenen de gènere, entre altres coses. Per finalitzar, i de 
forma voluntària, hauran d’explicar d’on sorgeixen aquestes 
emocions o sentiments.

A casa: es col·loca un calendari en algun lloc visible de la casa 
i dibuixem cada nit una emoticona que resumeixi com ens 
hem sentit aquell dia. Després, podem comentar entre tots per 
què ens hem sentit així.

Més: a l’escola, a més de les targetes individuals, el professor 
ajuda el grup a redactar una de més gran que resumeixi com 
se sent el grup. Som un grup alegre, seriós, callat? Canviem 
molt d’humor? Som molt estables? Podem veure la pel·lícula 
Del revés de Disney, que descobreix aquest diàleg interior 
d’emocions en cada un de nosaltres.

5 6
Fes-te una capa. Si tingués un superpoder 
seria el de…. 

Objectiu: imaginar quin tipus de superpoder ens agradaria 
tenir per ser millors persones i poder ajudar altres éssers 
humans i el nostre planeta. Pot ser des d’un superpoder més 
físic, com el de volar, fins a d’altres més abstractes que a 
vegades ens costen dur a terme, com el de la generositat o el 
de dir sempre la veritat.

Idees clau: imaginar, donar-li forma a un somni i aspirar a ser 
millor en quelcom que ens costa per ajudar els altres.

Recursos: un tros de tela prou gran per poder confeccionar 
una capa, tisores, cola, retalls de teles diferents i retoladors 
per pintar sobre tela. 

Desenvolupament: a la classe de Plàstica o Tutoria, els 
alumnes han de pensar en algun superpoder que els agradaria 
tenir per aconseguir una societat millor. Una vegada pensat, han 
de dissenyar una capa que simbolitzarà aquell superpoder. La 
poden fer amb tela i decorar amb retoladors de colors o altres 
trossos de teles a mena de patchwork (tècnica de retalls).

A casa: pensem en família quin superpoder ens agradaria 
tenir com a grup. Intentem dur-ho a terme en la mesura que 
ens sigui possible. En comptes de capa, podem utilitzar algun 
tipus d’amulet que ens aporti una “voluntat” indestructible.

Més: anar a la biblioteca i buscar còmics per veure quins són 
els superpoders típics que els superherois de ficció solen 
tenir. Fer un llistat i afegir-ne de nous que se’ns ocorrin.

INFIN INFIN

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.elmundodelasemociones.es/pdf/Listado_de_emociones.pdf
https://www.adslzone.net/whatsapp/iconos-whatsapp-emoticonos-emojis
https://www.youtube.com/watch?v=4_6Cp043qQg
https://www.youtube.com/watch?v=F2xF_-BcvaI
https://listas.20minutos.es/lista/los-superpoderes-mas-utiles-codiciados-o-increibles-297483/
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7
Bessons. Què és ser igual?

Objectiu: reflexionar sobre el concepte “d’iguals” prenent com 
a exemple els germans bessons. No podem quedar-nos 
només amb el físic, cal aprofundir en el caràcter.

Idees clau: comparar, analitzar i extreure’n conclusions.

Recursos: fotografies de parelles de germans bessons. 

Desenvolupament: per començar, haurem d’aprendre què 
significa ser bessons, i els dos tipus de bessons que hi ha 
(univitel·lins i bivitel·lins). Els alumnes portaran fotografies (o 
dibuixos) de germans bessons que coneixen, ja sigui perquè 
són familiars, amics o famosos, i potser algun fins i tot tingui 
un bessó. Cada alumne sortirà davant dels companys a parlar 
de la parella que ha portat. Explicarà totes les coses que els 
diferencien malgrat tenir un aspecte físic tan calcat: els seus 
gustos, manera de pensar, aficions, forma de relacionar-se, 
etc. 

A casa: encara que no siguem bessons, també es pot parlar 
de les diferències entre germans, físiques i de personalitat/
caràcter. Els nostres pares, si tenen germans, també ens 
parlaran dels trets que comparteixen i aquells en què es 
diferencien.

Més: llegim a l’escola o a casa sobre com Aldees Infantils SOS 
considera que els germans sempre han d’estar junts en cas 
de separació, negligència, abandonament o desprotecció dels 
pares, ja que estant junts, fa que tot sigui més suportable. El 
dia 10 d’abril celebrem el Dia dels Germans. 

M

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=yD-fynjx6Hw
https://www.youtube.com/watch?v=1pRsOPgi0jA
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En una altra època, en un altre lloc...
Objectiu: la teva essència no canviaria encara que visquessis 
en un altre país, en un altre temps, fossis home o dona, d’una 
altra raça o cultura. 

Idees clau: caràcter, essència, ànima, intel·ligència espiritual 
i ser únic.

Recursos: disfresses, teles i accessoris per crear les nostres 
pròpies disfresses o disfresses ja confeccionades. Accés 
a llibres o pàgines que parlen de com eren altres èpoques 
històriques. 

Desenvolupament: imagineu que la reencarnació és un fet 
que s’ha pogut provar. Tots recordeu molt bé en quina altra 
època vau viure i què vau ser, sense límit d’època, cultura i 
fins i tot canviant el sexe que teniu ara. Ja ho teniu? Perquè 
ara organitzeu una festa de disfresses (per a Carnestoltes o 
alguna festa assenyalada en l’escola). Cada alumne ha de triar 
una altra època i un altre personatge amb què es pot identificar, 
amb el qual se sent afí per la seva “essència”, aquesta forma 
única de ser especial. Series un pirata, una fornera, un erudit, 
un soldat, una cantant, una esclava, un mercader? Com es 
pot representar aquesta “essència” del que és ara en una 
altra època, lloc i cultura? Aguditza la imaginació perquè no es 
passi per alt. 

A casa: inspirant-nos en l’essència de cada membre de la 
família, escrivim en quina altra època els imaginem vivint i 
exercint quin tipus de professió de rol. En acabar, ho compartim 
entre tots i expliquem per quin motiu hem arribat a aquesta 
conclusió.

Més: busquem pel·lícules o alguna novel·la ambientades en 
l’època en què ens hagués agradat viure per imbuir-nos de 
l’ambient i del moment històric, social i cultural. 

8 9
Com em veig de gran? Què vull ser? 

Objectiu: fer una abstracció cap al futur i imaginar quina 
professió podríem exercir d’adults. Tenir en compte les nostres 
preferències, però també les nostres habilitats. 

Idees clau: com tots els éssers humans som iguals, s’han de 
tenir les mateixes oportunitats per a tots, sense diferències de 
gènere.

Recursos: bolígraf, paper, ordinador o tauleta tàctil. 

Desenvolupament: A la classe de Tutoria o de Llengua, i 
després d’haver fet el test d’intel·ligències múltiples, per 
ser més objectius, els alumnes escriuen una redacció en què 
han de descriure quina professió s’imaginen exercint d’adults 
i per quins motius. No cal posar cap tipus de barrera, tots som 
capaços de fer qualsevol tipus de treball.

A casa: els preguntem als nostres pares si els agradaria 
canviar de professió i a quina altra cosa els vindria de gust 
dedicar-se. Cal deixar volar la imaginació.

Més: perquè tinguin un espectre més ampli i de primera mà 
dels diferents tipus de professions que existeixen, invitar 
mares i pares de la classe amb professions un tant inusuals 
perquè expliquin a què es dediquen.

M M

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.pinterest.es/sloclassicalacademy/history-day-costumes/?lp=true
https://www.profesorfrancisco.es/2009/11/lista-con-las-mejores-peliculas.html
https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm
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Concurs “Endevina qui canta”

Objectiu: tenir la certesa al cent per cent que la persona 
seleccionada ha sigut triada pel seu talent i no per la seva 
imatge o la seva personalitat. Els prejudicis no existeixen. 

Idees clau: objectivitat, sense judicis preconcebuts i 
autenticitat.

Recursos: cadires giratòries, micròfons i attrezzo. 

Desenvolupament: els alumnes emulen el concurs musical 
La voz, en el qual els jutges que seleccionen els guanyadors 
no els veuen actuar, simplement els escolten. Poden 
escenificar el concurs al teatre de l’escola, la sala d’actes o a la 
mateixa classe. Es repartiran els rols de jutges, presentadors, 
participants, familiars… Sobretot, el més important és no 
saber qui està cantant perquè siguem totalment neutrals ni 
ens deixem portar per les nostres idees ja preconcebudes. Cal 
triar tenint en compte només les habilitats per cantar. També 
podem fer-ho encara més neutral mesclant jutges i participants 
de distints cursos i classes perquè encara sigui més difícil 
identificar les veus.

A casa: es pot veure el programa de televisió amb la família, 
però incloent-hi un petit experiment. Nosaltres ens girem 
també com els jutges. A qui triaríem?

Més: podem instaurar aquest anonimat a altres tipus de judici 
avaluatiu per evitar al màxim les etiquetes que podem haver 
posat als alumnes: en la valoració de redaccions, de dibuixos, 
de treballs de grup… fent que firmin amb àlies o se’ls assigni 
un número.

S

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/channel/UC_Tg06amsadmNNUqeWUVgYg
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Es compleix el meu dret a ser únic?
Objectiu: ser conscient que les nostres diferències han de ser 
respectades, tal com indica el primer dels drets de la Declaració 
dels Drets del Nen de 1959, que diu que tot tenen “Dret a la 
igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat”.

Idees clau: individualitat, singularitat, drets i respecte.

Recursos: cartolines, colors, llapis, bolígrafs, una tauleta tàctil 
o càmera per gravar. 

Desenvolupament: en grups de 4 o 5 alumnes, el professor 
els proposa que pensin en un noi que pogués patir 
discriminació en una escola imaginària. Quin sexe tindria? 
Quin origen? Quina nacionalitat? Quin aspecte físic? Quines 
serien les seves aficions? Podem dibuixar-l/la en una cartolina, 
descriure’l en una redacció, gravar un vídeo parlant sobre ell o 
ella. En acabar, s’inicia un debat. Podem incorporar les pròpies 
experiències com “algú em critica, es burla o m’insulta per ser 
alt/baix/gros/prim/noi/noia” i reivindicar el dret a ser com un és. 

A casa: mirem en família la pel·lícula Wonder, el guió de 
la qual està basat en la novel·la del mateix títol. Narra la 
història d’Auggie, on un noi de 10 anys pateix discriminació a 
causa d’una deformitat que pateix en la cara. Com actuaríem 
nosaltres si Auggie fos el nostre company? 

Més: a la classe de Plàstica, creem un cartell en què aparegui 
escrit el dret a la igualtat del nen. Ho pintem amb aquarel·les, 
ceres, retoladors, etc., ben cridaner, i ho pengem en algun lloc 
ben visible de la classe. Que ho tinguem sempre present! 

Gimcana intercicles “la igualtat”
Objectiu: fer una gimcana formant grups amb nois d’edats i 
cursos diferents per constatar que, encara que cada un té les 
seves pròpies habilitats, tots som iguals. 

Idees clau: reivindicar la igualtat de jugar, competir, divertir-se 
i intercanviar experiències amb alumnes d’altres cursos.

Recursos: folis, bolígrafs, ordinadors, impressores, cartolines, 
colors, etc. 

Desenvolupament: s’organitza una gimcana per l’escola 
i ha de participar-hi tota Primària, en grups de 6 alumnes 
aleatoris o triats per la professora. Cada curs, a més, triarà un 
grup que organitzarà una de les proves, amb la qual cosa hi 
haurà un total de sis. La temàtica serà la igualtat. Una vegada 
competint, segur que ens sorprenen les habilitats i l’actitud 
de més d’un company. Exemples de proves: pintar-se amb el 
mateix maquillatge, cantar junts, córrer units de la mà, crear 
una escultura humana amb els sis components, inventar un 
lema per defensar la igualtat…

A casa: l’últim cap de setmana de cada mes es pot proclamar 
el “cap de setmana de la igualtat”. Tots fem de tot i intercanviem 
rols per no repetir sempre les mateixes rutines i tasques de la 
llar.

Més: segur que hi ha alguna associació de barri pròxima 
que tracta temes d’igualtat (de gènere, social, de raça, etc.). 
Acosta’t a informar-te’n. Igual organitzen alguna activitat que 
t’interessa i en la qual es pot col·laborar.

S S

11 12

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=n1eB5l2nmSk
https://www.youtube.com/watch?v=n1eB5l2nmSk
https://www.youtube.com/watch?v=AWgLSlxOAt4
http://efdeportes.com/efd150/la-gymkana-para-trabajar-la-convivencia-en-la-escuela.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gQ01wgIw0KY
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El que necessitem en la vida
SOSTENIBILITAT

Objetivo: Objectiu: tots necessitem les mateixes coses. Hi 
ha necessitats vitals, superficials, capritxos… que tenen un 
impacte en el consum, en el medi ambient. El bàsic cal tenir-
ho cobert, però la resta... Nois i noies tenen exactament les 
mateixes necessitats, igual que homes i dones. 

Idees clau: igualtat de gèneres, objectivitat, responsabilitat, 
solidaritat, alternatives al materialisme i al consumisme.

Recursos: cartolines, notes adhesive i marcadors 
fosforescents.

Desenvolupament: els alumnes han de portar a classe un 
inventari de totes les seves possessions. Per dur-ho a terme 
de manera organitzada ho fan per temàtiques: roba, calçat, 
llibres, joguines, consoles, videojocs, etc. Van anotant en 
les notes adhesives cada cosa i la quantitat; i els enganxen 
en la cartolina. Després, amb marcadors fosforescents, 
assenyalen quines coses creuen més necessàries i quines 
més prescindibles. Finalment, es treuen totes aquelles que 
no creguem tan necessàries. Mentre ho fan, parlarem de les 
coses que poden tenir o no en altres països, malgrat mostrar 
les mateixes necessitats. Veurem si hi ha o no diferències per 
sexe i quins criteris de priorització utilitzen. Amb totes aquestes 
dades també podem fer un interessant treball estadístic. I 
podem llançar la reflexió: “Si haguessis de sortir de casa 
corrent, quines tres coses t’emportaries?”.

A casa: posem ordre en els armaris. Segur que hi ha moltes 
coses acumulades que ja no s’utilitzen. Es poden reciclar, 
donar a alguna ONG, intercanviar, etc. 

Més: en l’escola organitzem un mercat ambulant d’intercanvi. 
Així, podem oferir coses que ja no necessitem a altres persones 
i obtenir quelcom a canvi que sí que ens faci falta. No sempre 
es tracta de comprar. 

13
S

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.themodernkids.com/la-piramide-de-maslow-version-kids-2-0/
https://www.nuevamujer.com/entretenimiento/2013/09/30/the-burning-house-que-rescatarias-si-tu-casa-esta-en-llamas.html
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Tots els éssers vius
SOSTENIBILITAT

Obxectivo: Objectiu: tots els éssers vius compartim un mateix 
planeta i tenim dret a lluitar per sobreviure. Els humans, a més, 
tenim la responsabilitat de defensar la supervivència d’animals 
i plantes, especialment els que estan en perill d’extinció. 
Tenim molt en comú i el planeta el compartim entre tots.

Idees clau: responsabilitat, solidaritat, prendre consciència i 
passar a l’acció.

Recursos: cartolines, fotografies, tisores, retoladors; 
ordinadors, tauletes tàctils digitals, impressores.

Desenvolupament: per grups, es tria un animal o una planta 
en perill d’extinció i es prepara un treball que en acabar 
s’haurà de presentar davant de la classe en forma de mural 
o de presentació audiovisual. En quin moment va començar a 
córrer perill la seva existència a la Terra? Des de quan porta 
compartint el planeta amb nosaltres? Per què està amenaçat? 
Què estem fent els éssers humans per a ajudar-lo? Elaboreu 
preguntes i intenteu respondre-les. 

A casa: si vivim en una ciutat on hi ha un zoològic es pot visitar. 
Si no, es pot veure en família algun documental a la televisió 
sobre espècies en extinció i reflexionar amb els nostres pares 
sobre el tema en acabar de veure’l.

Més: siguem proactius. A més d’informar-nos, què més podríem 
fer? Hi ha alguna ONG, associació, fundació, etc., lluitant per 
salvar aquests animals i plantes? Posem-nos en contacte amb 
elles i preguntem com podríem col·laborar. Segur que tota 
ajuda és benvinguda.

S

14
Tutoria de dilemes sobre la igualtat (jo sóc 
únic)
QUIN DILEMA!

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

Idees clau: dilemes ètics i inseguretat personal enfront 
d’autoestima.

Recursos: dilema “Vamos a tirar con arco” i també els 
dilemes “Ante un insulto”, “Con el guapo subido”. D’altres 
interessants poden ser “Quizás debería copiar” i “Mi 
hermano dibuja muy bien”.

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

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

Més: molts més dilemes personals en l’hemeroteca de 
“Menudo dilema”
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_Vermella_de_la_UICN
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//dpvamosatirarconarco_editora_7_13_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//menudo_dilema14-15_pequenos_8_ante_un_insulto_editora_7_85_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//dcconelguaposubido_editora_7_24_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//pdpquizadeberiacopiar_editora_7_39_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//pdcmihermanodibujabien_editora_7_57_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//pdcmihermanodibujabien_editora_7_57_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/hemeroteca.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/hemeroteca.php
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Brothers and sisters make the best friends
PERIODISTA PER UN DIA 

Objectiu: reflexionar sobre la importància que tenen els 
germans en la vida de cada un de nosaltres en compartir coses 
tan importants com la família, l’entorn, la genètica o els valors. 

Idees clau: analitzar la importància dels vincles fraterns, 
descriure sentiments i comunicar-nos en anglès.

Recursos: folis, llapis, bolígrafs; ordinador o tauleta tàctil; 
fotografies i impressora.

Desenvolupament: es proposa als alumnes fer de periodistes 
i escriure un reportatge en anglès sobre la figura del germà 
amb el títol “brothers and sisters make the best friends”. Poden 
parlar dels seus propis germans, si tenen; de germans d’altres 
amics o familiars; de germans famosos; de germans de 
ficció... No ha de ser un redactat gaire complex, millor utilitzar 
frases curtes i construccions senzilles. 

A casa: treure els àlbums de fotos de la família i els pares 
explicar anècdotes sobre els seus germans i com era la vida 
junt amb ells: el dia a dia, les vacances, les celebracions, etc.

Més: després del reportatge, ara cal deixar volar la imaginació. 
Cal escriure un conte en anglès protagonitzat per germans.

INF
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2018/04/INFORME-HERMANOS-ABRIL-2018.pdf
https://listas.20minutos.es/lista/hermanos-y-famosos-actores-cantantes-directores-y-deportistas-359362/
http://decadagliocchi.com/10-hermanos-de-la-ficcion-que-amamos/
http://decadagliocchi.com/10-hermanos-de-la-ficcion-que-amamos/
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Posa’t tu la nota
TUTORIA D’AVALUACIÓ   PROFESSORAT

Objetivo: Objectiu: apoderar les persones perquè siguin 
conscients de les seves qualitats i defectes, de la seva 
capacitat de millora. 

Idees clau: autoavaluar-se, ser objectiu i ser autocrític.

Recursos: bolígraf, llapis, folis o llibreta.

Desenvolupament: el tutor demana als alumnes que 
s’autoavaluïn en les diferents assignatures que tenen en 
l’escola. Han de posar-se una nota concreta i explicar per què 
creuen que es mereixen aquest resultat. Després ho llegiran 
en públic i el professor els explicarà si hi està d’acord o no i 
per què. No cal pecar de modest, però tampoc passar-se de 
confiat.

17
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://familiaycole.com/2014/12/01/material-para-la-autoevaluacion-del-alumnado/
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Iguals als altres

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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Ja hem parlat en el tema anterior de com som d’únics i sem-
blants al mateix temps. Únics però iguals. Perquè aquesta 
igualtat és la que hauria d’estar en la base de totes les rela-
cions entre les persones. Els majors conflictes humans, els 
pitjors drames personals, venen del fet que algú se sent i 
fa sentir a l’altre diferent i pitjor. Perquè des d’ara ja pots 
gravar-te a foc una frase que val per sempre: NINGÚ ÉS 
MILLOR QUE NINGÚ. Ningú és millor que tu ni tu ets millor 
que els altres. Poden i pots ser el millor o tenir un talent en 
música, o en dibuix, o en matemàtiques, però un altre el té 
en esports, en idiomes, en les coses manuals… Tots tenim 
un o més talents en què destaquem i fan que el món sigui 
variat i divertit. Però cap ésser humà és millor que un altre.

Per començar, una de les grans diferències és la de gènere. 
Què és el gènere? Doncs la diferència entre gènere mas-
culí i gènere femení. Diferències evidents entre nois i noies, 
cossos diferents, a vegades gustos i aficions diferents, algu-
nes formes d’actuar una mica distintes, sovint perquè ens 
les ensenyen així des de petits. Si la nostra població està 
composta per homes i dones a parts iguals, llavors també 
les dones són protagonistes d’aquesta pel·lícula… i han de 
tenir aquest paper. Homes i dones poden desitjar, somiar i 
fer allò que es proposen. Sense límits pel fet de ser nois o 
noies: en igualtat. Fora d’una vegada això que el color rosa 
és de noies i el blau de nois, que els nois juguen al futbol i 
les noies a nines, o que els nois són més forts que les noies. 
Comencem per no creure-ho, perquè si ho creus, moltes 
persones que desitgen una altra cosa en el seu cor no la 
podran realitzar. I això no és just. Deixem que cada persona 
(és igual el sexe) aporti el millor de si al grup, que sigui el 
millor que pugui ser, i, com més feliç sigui, millor ho farà. Així 
tot anirà sobre rodes.

Ser tractats com iguals no és quelcom que fem perquè si-
guem bones persones. És un Dret que et reconeixen les 
lleis, des de l’Organització de les Nacions Unides fins a les 
de la teva nació, la teva comunitat i la teva ciutat. Ser tractat 
amb igualtat és el teu dret, i tractar amb igualtat és la teva 
obligació. I no sols als altres nois com tu, sinó també a totes 
les persones amb què comparteixes el món. Has de tractar 
com vols ser tractat i no tenir por d’exigir el mateix dels al-
tres. I això val per al tracte amb els altres nois com tu, però 
també amb els adults o amb les persones grans o les perso-
nes amb discapacitats, que solen quedar apartades com si 
fossin menys vàlides.

Cal intentar relacionar-se en igualtat amb tots. Superar 
la barrera de l’edat per aprendre dels grans i compartir amb 
els petits. Cada persona creix al seu ritme i pots portar-te 
bé amb nois més grans o menors. L’amistat o el bon rotllo 
no entenen d’edats, només de com actues i si ho fas d’igual 
a igual. Aquest consell és especialment útil quan tractem 
amb persones d’altres països i cultures diferents a la teva. 
Mescla’t també amb ells, no et sentis amenaçat ni tinguis 
por de les diferències. Tenen un munt d’històries i informa-
ció que compartir sobre el lloc d’on prové la seva família, 
la seva educació, els seus menjars, els seus jocs, la seva 
religió… Un munt de coses interessants que alimentaran la 
teva imaginació i curiositat, el motor que mou el món. Sigues 
obert, dóna la benvinguda i ensenya’ls també la teva cultura 
i l’intercanvi serà magnífic.

Tots mereixem l’oportunitat de gaudir obrint-nos a la 
novetat, conèixer persones de qualsevol tipus (no sols els 
teus millors amics de sempre) i aprofitar la gran diversitat de 
persones que la vida et va a posar davant. Apunta’t a una 
extraescolar fora de l’escola, a un programa d’intercanvi de 
cartes o a un curs de cuina internacional, o anima’t a viatjar 
i obrir horitzons. Si et posa nerviós, insegur o ets tímid, fes 
l’esforç, perquè val la pena. Mai saps on s’amaga un futur 
gran amic o la millor experiència de la teva vida.
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Tu i jo som iguals, que bé que siguem diferents!

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
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El que sí ens fa diferents

Objectiu: sensibilitzar cap a la detecció de l’assetjament a 
l’escola, posicionar-se en “tolerància zero a l’assetjament” 
i fer que comprenguin, des de petis, que no és acceptable fer 
mal a ningú.

Idees clau: distingir conductes correctes i errònies, posicionar-
se, prendre partit. 

Recursos: passatemps de les diferències i llapis o colors per 
marcar i impressora. 

Desenvolupament: a través del clàssic passatemps de les 
“diferències”, s’analitza una conducta correcta i una altra 
equivocada enfront de l’assetjament escolar. Per a això, 
el professor imprimeix el passatemps de les “diferències” 
que es presenta en aquesta unitat didàctica. Es repartirà un 
passatemps per alumne o també es pot fer en parelles, que 
serà més amè i divertit. En acabar, parlen de situacions d’abús 
que hagin patit o que ells creguin que han protagonitzat en 
alguna ocasió. Per què es van comportar així? Era per una 
qüestió de sentir-se diferents?

A casa: que els pares els expliquin el tema de l’assetjament 
amb exemples propers i que els diguin que si van al parc i 
veuen algun noi intimidant un altre als gronxadors o agafant-li 
les joguines de la sorra, avisin els seus pares i intentin resoldre 
el conflicte. 

Més: a la classe, els alumnes creen el seu propi passatemps 
de les “diferències” i els intercanvien amb els seus companys 
per solucionar-los. 

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.dropbox.com/s/mo8bjof8ds7c6e0/pdf%207%20difer%C3%A8ncies.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=nN9ZmS80C3A
https://www.youtube.com/watch?v=fhlX8pZguQ4
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La meva mare és la millor (i el meu pare 
també) 

Objectiu: a través de les tasques de la llar podem fer 
reflexionar als alumnes sobre el fet que tots som iguals 
independentment del nostre gènere, que tots estem capacitats 
per a qualsevol tasca que és una responsabilitat compartida 
que beneficia a tots. Compartir fa que se sentin millor, menys 
carregats de treball i satisfets per col·laborar.

Idees clau: igualtat de gènere, compartir tasques i trencar 
estereotips.

Recursos: folis, cartolines, llapis, colors i ceres. 

Desenvolupament: els nois expliquen a classe quines són les 
tasques que fan els seus pares a casa: qui fa els llits? Qui 
s’encarrega de planxar? I de posar la rentadora i estendre? Qui 
fa el menjar? Qui va a la compra? Qui baixa les escombraries? 
I passejar el gos? Encarregar-se dels plats bruts i col·locar-los 
una vegada nets?… Després d’explicar-ho, fan un dibuix que 
representa els seus progenitors en acció.

A casa: en la majoria d’ocasions, la rutina ens acaba 
encasellant i s’acaben fent sempre les mateixes tasques. Es 
pot trencar amb la monotonia. Els nens proposen als seus 
pares que intercanviïn les tasques de la llar. Segur que els 
sembla divertit viure noves “experiències”.

Més: tot i que encara són petits, també poden ajudar en el 
dia a dia de la casa. Els demanaran als seus pares que els 
adjudiquin algunes tasques d’acord amb la seva edat.

INF INF

19 20
STOP, que callis! (Tots contra l’assetjament)

Objectiu: reaccionar al més contundentment i ràpidament 
possible per evitar qualsevol situació d’assetjament o 
intimidació verbal, física o psicològica. Relacionar el senyal 
d’ESTOP amb el seu significat més directe: parar. 

Idees clau: símbols, tolerància zero a l’assetjament, apoderar-
se, deixar enrere la por i denunciar. 

Recursos: cartrons o cartolines de color vermell i blanc, 
retoladors, tisores i cola. 

Desenvolupament: a la classe de Plàstica es dissenyen uns 
senyals d’estop com els que s’utilitzen en seguretat viària. Es 
pot copiar el senyal típic de tràfic que tots coneixem, octogonal 
vermella amb la vora blanca i al mig o amb les lletres escrites 
d´”stop”. Si no volem relacionar-ho amb l’educació viària també 
podem inventar una altra de diferent, sempre que quedi molt 
clar el seu significat de “parar” (una palma de la mà oberta, 
per exemple). L’hem de col·locar en un lloc visible i accessible 
a l’aula i donarem la instrucció que s’utilitzi cada vegada que 
algú intenti imposar-se o acorralar algun company. En aquell 
moment, qualsevol noi o noia que se n’adoni haurà d’aixecar-
se i agafar-la per fer notar a tots que cal parar la violència i 
arreglar-ho d’una altra manera.

A casa: els nois miren sèries de dibuixos animats en les quals 
moltes vegades apareix la figura de l’abusador, com en Gegant 
en la sèrie japonesa Doraemon. Mirar un d’aquests capítols 
servirà per comentar-ho amb els pares i per pensar idees per 
reconduir aquestes conductes.

Més: a l’escola es crea un comitè d’alumnes de diferents edats 
i cursos per gestionar les conductes d’assetjament, persecució 
o abús i penalitzar-les com creguin més adequat.

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://elpais.com/elpais/2017/06/06/media/1496767696_533628.html
https://www.youtube.com/watch?v=l5tRMLsPEao
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Repartint cartes
Objectiu: parlar sobre les tasques de la classe i de la llar i 
deixar constància que tots els membres de la família han de 
col·laborar per portar-les a terme. 

Idees clau: igualtat de gènere, col·laboració familiar i fer un 
equip.

Recursos: cartolines, llapis, colors i tisores. 

Desenvolupament: com si es tractés d’una baralla, dibuixen 
cartes amb totes les tasques de la llar que se’ls puguin ocórrer: 
tenir cura del material, recollir les taules, regar les plantes, 
portar encàrrecs o missatges, anotar el temps que fa, ajudar 
la professora, etc. A continuació, es fan tantes piles com 
membres tingui la família i es repartixen les cartes a parts 
iguals en cada pila.

A casa: analitzem si el repartiment de les tasques de la llar 
està compensat, no sols entre el pare i la mare, sinó també 
entre els més petits i els més grans. Tots hi hem de col·laborar.

Més: si encara moltes de les tasques de la llar són complicades 
per als més menuts, es poden encarregar en exclusiva que 
siguin més fàcils (para la taula, recollir els plats, fer els llits, 
etc.). També poden fer les de la casa dels seus avis o familiars 
més grans.

INFIN
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A classe NO es crida
Objectiu: abaixar el volum… de la veu, de la tele, de la ràdio, 
dels videojocs. No cal imposar els sons elevats a altres 
persones, ni de bon tros sotmetre’ls. 

Idees clau: el volum que s’utilitza per imposar-se sobre l’altre, 
no es vol tolerar. Estem contra l’espiral de volum i de violència.

Recursos: senyal de silenci i icones de silenci. 

Desenvolupament: a classe s’escenifiquen situacions en què 
dos companys parlen sobre un tema determinat i comencen a 
elevar la veu; al final l’apugen tant que acaben cridant. Algú ha 
entès quelcom de la conversa? Quines sensacions transmeten 
quan un intentava cridar més que l’altre? D’intimidació, 
d’assetjament, d’imposició? Es lidera una campanya en 
l’escola a favor de parlar baix o amb un to moderat. Per a 
això, es col·loquen senyals i icones de “guardar silenci” en 
els espais comuns perquè tots els alumnes els puguin veure.

A casa: si hi ha uns quantes televisors a casa o mòbils amb 
música, s’encenen tots al mateix temps i s’apuja el volum. Oi 
que és molt molest? Utilitzar el volum dels aparells de forma 
moderada també és un gest d’educació.

Més: a l’escola, alumnes voluntaris controlen el to de veu 
elevat i els crits a l’hora del pati; si algun noi intenta imposar 
les seves normes a crits serà amonestat.

Vull ser com...
Objectiu: prendre com a exemple a seguir alguna persona que 
admiren pels seus èxits i sobretot pels seus valors. Aquestes 
figures model han de ser tant homes com dones.

Idees clau: modelatge, referència positiva, aprendre dels 
altres i deixar-se aconsellar.

Recursos: fotografies, tisores, pegament, llapis i retoladors.

Desenvolupament: els alumnes han de triar una persona a 
qui admiren pels seus valors i èxits. Pot ser un personatge 
famós, un familiar, un conegut, etc. Han d’aconseguir una foto 
d’aquest personatge admirat, enganxar-la en una cartolina i 
destacar al voltant de la foto els valors pels quals se’l respecta: 
humanitat, valentia, generositat, etc.

A casa: els pares els expliquen a quines personalitats o 
persones admiraven quan eren petits o adolescents. Continuen 
admirant les mateixes figures, o els valors que guien les seves 
vides han canviat? Per què?

Més: a classe, els alumnes que han triat una figura masculina 
que els inspira hauran de triar una femenina, i viceversa. 
Cal buscar persones model de tots els gèneres, edats, 
nacionalitats, orígens, etc. 

INFIN INFIN
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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Carnestoltes multicolor
Objectiu: el Carnestoltes és una ocasió fantàstica per deixar-
se endur i adoptar una imatge diferent de l’habitual. Cal fer 
volar la imaginació i gaudir de la diversitat.

Idees clau: reinventar-se, compartir experiències i posar-se 
en la pell d’altres persones o personatges.

Recursos: disfresses que poden preparar a casa o fer a classe 
amb material de papereria, reciclatge o teles de casa.

Desenvolupament: per Carnestoltes s’organitza una gran 
festa i, per fer-la més divertida i diferent, els alumnes, en 
comptes de disfressar-se amb els companys de classe, com 
sol ser allò més habitual, s’organitzen per temàtiques: de 
superherois amb poders especials; de cultures de països 
llunyans; de la prehistòria; de l’espai, etc. Cada alumne 
s’apunta a la temàtica que més li agrada i es fa la seva 
disfressa. En el grup, al final, hi haurà nois de moltes edats. 

A casa: si hi ha una festa popular de Carnestoltes a l’escola 
o en la localitat en què vivim, s’hi participa en família. Cada 
membre tria la temàtica de disfressa que més li vingui de 
gust. L’objectiu és sentir-se còmode i identificat amb la 
indumentària. Segur que els pares sorprenen els nois amb les 
seves propostes.

Més: a l’escola, els grups que s’han creat per temàtiques han 
de preparar una petita presentació o demostració de qui són 
amb la seva nova disfressa: un ball, una breu obra de teatre, 
algun joc, etc.

M
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Partits interclasses i mixtes
Objectiu: rencar les barreres de gènere i edat que moltes 
vegades genera l’esport. 

Idees clau: fer esport, gaudir de l’exercici físic, compartir equip 
amb persones del gènere oposat i d’edats diferents.

Recursos: pilotes de futbol, de bàsquet, de voleibol, porteries, 
cistelles, xarxes i suports, etc. 

Desenvolupament: s’organitza el Dia de l’Esport (si es vol fer 
el Dia Internacional de l’Esport, és el 6 d’abril). Es decideix 
quins esports es practicaran, en quins espais de l’escola es 
duran a terme, on es col·locaran les porteries, cistelles, xarxes, 
etc. Després, entre professors i alumnes, s’organitzen equips 
per practicar tots els esports. Tres requisits són indispensables: 
nois i noies barrejats, totes les edats juntes en un mateix 
equip i tots els equips competeixen amb tots. L’objectiu final 
és divertir-se, fer exercici i practicar tot tipus d’esports, per a 
diversos gustos. Indispensable el joc net.

A casa: com que els membres de la família no donen per formar 
dos equips ni de cinc, es pot buscar un esport de parelles, com 
el tennis; d’un contra un, com el tennis de taula, o una cursa de 
bicicletes de tots contra tots.

Més: es pot organitzar un torneig d’un esport que mai ha 
practicat ningú per afavorir nous talents i aficions i incorporar 
altres destreses fora de les habituals. Es reforça la idea que 
tots som iguals, ja que ningú ho ha provat encara.

Excursió conjunta, parelles intercursos  
Objectiu: sortir de l’escola, trencar amb la rutina i fer alguna 
activitat diferent, al mateix temps que es comparteix temps 
d’oci amb alumnes d’edats inferiors o superiors a la nostra 
amb què generalment no es té molta relació. 

Idees clau: la diferència d’anys no ha de ser una barrera per 
a res; l’amistat no entén de límits creats per l’edat.

Recursos: mocadors quadrats grans com els que utilitzen els 
escoltes i retoladors que escriguin sobre tela. 

Desenvolupament: s’organitza una excursió d’un matí o un 
dia sencer per fer una visita cultural, una activitat esportiva o 
una sortida a la natura. A diferència de la majoria d’ocasions, 
en què les excursions són sempre per curs, aquesta vegada 
els nois de cicle mitjà acompanyen alumnes més petits que 
també vénen a passar el matí o el dia amb ells. Cada alumne 
ha de tenir a càrrec seu un noi del curs inferior: esmorzen junts, 
comparteixen experiències i s’intercanvien els mocadors que 
porten lligats al coll escrivint-hi una dedicatòria i la seva firma. 
Segur que és una excursió molt especial.

A casa: els nois proposen als seus avis anar d’excursió. 
S’hauran de posar d’acord en què és el que volen fer i on volen 
anar. Junts poden aprendre un munt de coses.

Més: els alumnes de Cicle Mitjà escriuen, en tornar de 
l’excursió, una redacció explicant com ha sigut l’experiència 
“sent responsables” d’un company més petit: què han après de 
la seva manera de ser i què els han ensenyat ells.
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Treballs en equip mixtes / Intercursos

Objectiu: continuar insistint en el concepte de treballar en 
grup, barrejant-se companys de gèneres i edats diferents. Tots 
aprenen de tots.

Idees clau: tots aporten, la diversitat suma no resta, com més 
punts de vista diferents, més originals i oberts de mires som.

Recursos: vestuari i decorats per a obres de teatre; taules, 
cadires, estovalles, menjar, equip de música, etc., per berenar 
i taules i objectes de segona mà per a un mercat ambulant, etc. 

Desenvolupament: per Nadal o final de curs, els alumnes 
han d’organitzar una festa de celebració: poden preparar una 
obra de teatre, un berenar amb música, un mercat ambulant 
d’intercanvi, una gimcana, un bingo, etc. Per grups, formats 
per nois i noies d’edats diferents, es reparteixen les activitats 
a organitzar i el treball que han de fer. Tots, indistintament del 
sexe o el curs al qual vagin, aporten el seu granet de sorra. 

A casa: miren amb els pares la pel·lícula Posa’t al meu lloc, 
de Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis, on una mare i una filla 
intercanvien cossos. Quina experiència estar en la pell dels 
teus pares per uns dies! I al revés també!

Més: les famílies també poden col·laborar en l’organització de 
les activitats de la festa, però s’han de dividir entre els diferents 
grups. Així aquests s’enriquiran amb un nou punt de vista.
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Denunciem les desigualtats!
Objectiu: evidenciar amb paraules situacions d’abús i 
desigualtat, tant si es pateixen en primera persona com si 
veuen altres companys que les pateixen o les duen a terme. 

Idees clau: dialogar, denunciar, expressar, donar forma als 
sentiments amb paraules, actuar i no ser indiferents o resignats.

Recursos: caixes de cartró, retoladors, esprai per pintar, cúter 
o tisores.

Desenvolupament: a la classe de Plàstica o Tutoria es 
construeixen dues bústies amb caixes de cartró. Es pinta 
cada una d’un color i se li fa una “boca” per poder llençar-hi 
cartes. En un d’ells s’hi llençaran les que parlen d’experiències 
negatives en primera persona: si alguna vegada s’ha patit 
abús o discriminació per ser diferents (pel gènere, nacionalitat, 
religió, etc.); en l’altra bústia es denunciaran situacions 
d’assetjament i rebuig que hagin vist que altres companys 
infligien altres nois. Totes les cartes són anònimes, així es pot 
escriure amb més llibertat.

A casa: mirem la pel·lícula Billy Elliot, que torna a estar 
de moda en haver-se convertit en musical. Billy Elliot, per 
exemple, pateix discriminació perquè li agrada la dansa, i tot el 
món assumeix que això significa ser homosexual, quan no ho 
és. D’altres, que sí que ho són, també se senten discriminats 
per ser-ho, sent només una part de la seva vida, que no els 
defineix. 

Més: es creen parelles “mediadores” perquè intervinguin entre 
els companys quan es detecti una situació d’assetjament o 
discriminació. 

S S

28
Diferents cossos, mateix interior  

Objectiu: analitzar amb naturalitat i senzillesa les diferències 
físiques que existeixen entre nois i noies i remarcar que, 
encara que els nostres cossos siguin diferents, el nostre 
món interior és el mateix. Tots tenim sentiments, emocions, 
pensaments, etc., podem coincidir de manera de ser o sentir 
tant com homes com com dones. Hi ha homes afectuosos 
i rudes, dones afectuoses i d’altres que no ho són, homes i 
dones simpàtics i homes i dones antipàtiques. No podem 
generalitzar “els homes són…” o “les dones són…”.

Idees clau: sexe, sexualitat, gènere, naturalesa, identitat, 
atracció, pudor, vergonya i naturalitat.

Recursos: fotografies, dibuixos o vídeos del cos humà.

Desenvolupament: a la classe de Tutoria o de Medi Natural 
s’estudia a través de dibuixos o fotografies l’aspecte del cos 
humà de nois i noies. És diferent, oi? Les noies desenvolupen 
més els pits i tenen vulva, vagina, úter i ovaris. Els nois 
tenen penis, testicles i pròstata, i les seves mamelles no 
es desenvolupen. Aquests aparells reproductors diferents 
permeten la creació d’altres sers humans a través de les 
relacions sexuals. A més, al marge de la reproducció, els 
nostres cossos senten atracció i es relacionen per compartir 
plaer. Siguem homes o dones, sentint l’atracció que sentin, no 
impliquen diferències a nivell de caràcter, de forma de fer o de 
pensar. 

A casa: els pares expliquen als fills totes les coses en què 
coincideixen com a parella (gustos, sentiments, formes de 
pensar, etc.) perquè siguin més conscients que malgrat la seva 
diferència de gènere, mentalment són molt iguals.

Més: es busca informació en enciclopèdies, revistes o a 
internet i es comprova si les diferències de gènere entre els 
sers humans també es donen entre la resta dels éssers vius 
amb els quals compartim el planeta, com animals i plantes. 
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Hort urbà. Fem que menjar sa no creï 
desigualtat
SOSTENIBILITAT
Objectiu: una alimentació saludable, per diferents motius, no 
sempre està a l’abast de totes les famílies. L’escola, en aquest 
aspecte, pot aportar el seu granet de sorra. 

Idees clau: intel·ligència naturalista, igualtat d’oportunitats, 
dieta saludable i equilibrada. Som el que mengem.

Recursos: testos i palets de diferents formes i grandàries, 
sorra, substrats, llavors, plançons, etc. 

Desenvolupament: organitzem un hort en algun espai 
obert de l’escola. Si hi ha zona amb terreny, perfecte, i si no, 
s’utilitzen testos o palets. El més important és que hi arribi la 
llum i es regui diàriament. Entre alumnes, professors i famílies 
es prepara tot el que és necessari: es decideix què plantar, 
quan i qui s’encarrega del reg i el manteniment. Segons la FAO 
(Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i les 
Agricultura), només un metre quadrat de cultiu pot arribar a 
produir 20 kg de menjar a l’any. Les fruites i les hortalisses es 
reparteixen entre tots els alumnes.

A casa: es proposa crear un minihort al balcó o a la terrassa de 
casa; si no es disposa d’un accés a l’exterior, es pot convèncer 
els veïns i muntar-ho al terrat per a tota la comunitat.

Més: crearem un menú saludable amb productes de 
temporada i tan econòmic com sigui possible. Confeccionarem 
menjars i sopars que incloguin fruites i verdures, carbohidrats, 
proteïnes i greixos de forma equilibrada. La dieta mediterrània 
és un model de cuina sana i que pot elaborar-se aprofitant 
al màxim els recursos i productes de cada estació. Eliminem 
tot el que resulta poc saludable, que, a més, és una despesa 
innecessària.
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Tutoria sobre dilemes de relacions en 
igualtat
QUIN DILEMA

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

Idees clau: dilemes ètics i inseguretat personal enfront 
d’autoestima.

Recursos: dilema “Palabrotas” i també el dilema 
“¿Profesiones de chicos o de chicas?” o el dilema 
“¿Defiendo a Isabel?”. També podríeu utilitzar els dilemes 
“Le gusto” i “El ultimátum de tus amigos”.

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

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

Més: molts més dilemes personals en l’hemeroteca de 
“Menudo Dilema”. 
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Segona mà, segona oportunitat
SOSTENIBILITAT
Objectiu: ser sostenible es tracta cada vegada més no sols 
de reciclar, sinó de reutilitzar i reduir el consum. Posem-nos 
mans a l’obra. 

Idees clau: intel·ligència lògica, intel·ligència naturalista, 
intel·ligència existencial, intel·ligència interpersonal. Conceptes 
com reduir el consum, donar-li noves vides als objectes que ja 
existeixen, gaudir amb menys.

Recursos: taules, burros o penjadors, cartolines, tisores i 
retoladors. 

Desenvolupament: s’organitza un mercat ambulant 
d’intercanvi en l’escola. El faran els alumnes, però també hi 
poden participar els professors, pares, etc. En el gimnàs o en 
la sala d’actes del col·legi es munten les taules i els burros i 
s’ofereixen per a intercanvi tot el que els nens hagin portat de 
les seves cases perquè ja no ho necessiten o no ho utilitzen: 
roba, calçat, motxilles, videojocs, joguines, llibres, etc. 

A casa: s’analitza amb els pares al detall la llista de la compra 
setmanal, per ajustar-la al màxim. No es pot desaprofitar cap 
aliment ni llençar res a l’escombraries. 

Més: en el mercat ambulant de l’escola també es pot oferir 
un “banc del temps” en què intercanviar serveis. Segur que 
també té gran acceptació.
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Què és una mare SOS? 
PERIODISTA POR UN DIA

Objectiu: donar a conèixer amb més detall el paper de la mare 
SOS, una figura clau en l’organització d’Aldees Infantils SOS. 

Idees clau: matriarcat, amor, acompanyament, referència i 
igualtat de condicions.

Recursos: web d’Aldees Infantils

Desenvolupament: les mares SOS són les educadores 
de referència dels nens encarregades d’atendre un grup, 
preferentment germans, en una llar SOS de l’Aldea en els 135 
països en què actua aquesta Organització. El seu paper al 
llarg del procés educatiu és essencial i proporciona als nens 
un referent estable a les llars, que són el més semblant a una 
família. Els alumnes en busquen més informació a internet i 
escriuen una llista de totes les coses positives que la mare 
SOS aporta als nois d’Aldees que no poden viure amb els seus 
pares. Després la posen en comú.

A casa: s’entra amb els pares a la web d’Aldees Infantils 
SOS i es busca alguna forma de col·laborar amb l’organització 
que s’adapti a la forma de ser de la nostra família. 

Més: podeu veure els vídeos de testimonis que hi ha en el 
web d’Aldees Infantils SOS Espanya. 
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Proporcionar els telèfons i circuits per denunciar 
situacions de desigualtat o assetjament
AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT

Objectiu: donar els recursos, ser transparent, no amagar situacions 
i posar el benestar del menor sempre en primer lloc. 

Idees clau: treure a la llum, denunciar si és necessari. Tolerància 
zero amb les relacions d’abús i assetjament.

Recursos: targetes per anotar i plastificadora.

Desenvolupament: el professor és sempre un referent per als 
alumnes, tant de petits com de grans. Però en Infantil i Primària 
aquest fet s’accentua i és la persona amb qui passen més hores, 
a part dels seus pares. Per això, pel vincle sentimental i relacional 
que s’estableix entre ambdós, el professor ha de marcar sempre 
l’exemple que s’ha de seguir i evitar qualsevol tipus de relació 
d’abús o assetjament entre ells. A més d’estar atents, es pot 
facilitar als nois i a les famílies els números de telèfon adequats per 
denunciar qualsevol situació de desigualtat, com el 900 018 018, 
la web del Defensor del Menor o dels sistemes de protecció de la 
vostra comunitat i ciutat (benestar social o infància, per exemple). 
Els professors poden fer una xerrada als pares sobre quin és el 
protocol del centre i de la Comunitat Autònoma.

A casa: una vegada a la setmana, els nens seuen amb els pares 
i comenten si han viscut alguna situació de desigualtat entre 
companys. No ha de ser quelcom rellevant, però han d’aprendre a 
verbalitzar els seus sentiments.

Més: aquí podeu trobar reunits els protocols d’assetjament de les 
distintes Comunitats Autònomes
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Igualtat i desequilibri en el món  
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Si ja és difícil viure en igualtat sent uns pocs (a classe, 
a l’escola, en el nostre barri, ciutat i país), imagina’t com 
és aconseguir viure de difícil en igualtat en la Terra. En 
aquest meravellós planeta amb vida, que compartim 
quasi 7.500 milions de persones, a pesar de portar 2.500 
milions d’anys des que vam sorgir en el Paleolític, no hem 
aconseguit adonar-nos de la gran família que som i viure 
en igualtat. En la segona dècada del segon mil·lenni, les 
desigualtats són quelcom normal per a moltes persones, 
que viuen sense que els seus drets es respectin. Molts 
països van a la cua en la carrera pel benestar i pel progrés 
i pateixen pobresa, guerres, fam… I a vegades en un 
mateix país, que per a molts és ric, trobem persones que 
no tenen les mateixes oportunitats que les altres de viure 
la seva vida en llibertat, créixer i desenvolupar-se i buscar 
el seu futur com les altres.

Encara que et sembli increïble, en molts països del nostre 
planeta hi ha nois que viuen en condicions horribles, 
fugint de guerres, passant gana o sense anar a l’escola, 
la qual cosa fa que sigui impossible que arribin a ser les 
fantàstiques persones que podrien ser. I és pitjor per a les 
noies, perquè en molts països els homes es consideren 
superiors a les dones. Ser noia significa ser menys, tenir 
menys drets, no poder anar a l’escola ni tenir estudis o 
professió, i molt menys arribar a dirigir una empresa o a 
opinar sobre com fer les coses en el seu país. 

Tots podem ajudar a aconseguir un món on puguem viure 
en igualtat, el primer dels Drets Humans i dels Drets del 
Nen. Els que tenen garantits els seus drets i viuen en una 
societat on se’ls dóna oportunitats han d’ajudar a fer que 
tots els que parteixen en desavantatge rebin ajuda. Per 
començar, donant-los aquesta oportunitat que no tenien, 
facilitant les coses, denunciant quan hi ha una situació 

injusta. Callar i tancar els ulls no ajuda. Hem de dir que 
això no ens agrada, que no tolerem la violència, que uns 
dominen a altres, que no hi ha igualtat. 

Segons si naixem en una família pobra o una família 
amb una bona economia, també patim una desigualtat: 
els aliments, la salut, les activitats que fem en sortir 
de l’escola són diferents o potser ni tan sols tinguem 
l’oportunitat de conèixer-les. Podràs anar al cine o al 
teatre, a un parc temàtic… o ni sabràs què és això. Podràs 
tenir un sopar complet o un amb el bàsic. Podràs estudiar 
o hauràs de treballar de seguida. Podràs viatjar i veure 
món o et quedaràs a casa. Aquestes diferències canvien 
les possibilitats de ser, de fer, de millorar, de viure millor 
o pitjor. Això és desigualtat. Segur que una societat així 
no li agrada a ningú. Esforcem-nos per disminuir aquesta 
bretxa tan injusta que fa del nostre planeta un món pitjor, 
egoista i avariciós.

El nostre origen, lloc o país de procedència és un altre 
motiu de situacions de discriminació i desigualtat. És 
veritat que en cada continent les persones tenim diferent 
color de pell, de cabells, diferents trets, llengües, accents, 
formes de vestir, de menjar, de pensar, de viure… Però ha 
de ser això un problema? Són la por, la ignorància, l’orgull 
mal entès i un cert sentit de superioritat i desigualtat els 
que ens fan tenir prejudicis. Si som iguals, i tu ara ja saps 
molt bé que sí ho som, quin sentit té menysprear-nos 
sense raó? 

Val la pena continuar lluitant, per arribar a convertir-
lo en una llar per a tots els éssers humans en igualtat 
d’oportunitats i condicions. Tu, amb les teves accions, 
pots ajudar a fer que estiguem en el camí adequat i, un 
dia, arribem a la meta. 
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Joc de les taules riques i pobres
Objetivo: comprovar que no té sentit que es produeixin 
situacions de desigualtat quan es poden compartir els 
recursos. 

Idees clau: compartir, posar fi a les desigualtats materials i 
partir en igualtat de condicions.

Recursos: llapis, colors, retoladors, folis, cartolines, purpurina, 
tisores, cola, adhesius, etc.

Desenvolupament: els alumnes es reparteixen per grups de 3 
o 4 asseguts en una taula; el professor reparteix una cartolina 
per grup i els encarrega fer un dibuix. Alguns grups tenen tot 
tipus de materials (colors, purpurina, adhesius, etc.); d’altres, 
un parell de coses, com ara llapis i retoladors; algun grup 
només té un color. Aquests últims han d’anar a altres taules 
a demanar més material. Com se senten? Volen els altres 
companys compartir amb ells? Els sembla just? S’enfaden?

A casa: parlen de la importància de compartir les coses 
materials i del sentiment de la possessió. Cal ser generosos.

Més: s’organitza una festa a l’escola amb professors i famílies 
el 20 de novembre per celebrar el Dia del Nen i els seus Drets, 
entre altres, a la Igualtat. 

INF
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Tireta i perdó
Objectiu: reconèixer quan es comet un error o s’han equivocat 
i ser capaços de demanar perdó. És més fàcil del que sembla. 

Idees clau: reflexionar sobre si hem fet quelcom malament, 
solucionar-ho i vèncer la vergonya o la timidesa.

Recursos: una caixa de tiretes grans que els nois poden pintar 
amb retoladors i una cistella per col·locar-hi les tiretes. 

Desenvolupament: el professor porta tiretes a classe i els 
nois les poden pintar amb retoladors i les col·loquen en una 
cistella a la taula del professor. Són les tiretes per demanar 
perdó. Si es barallen amb algun company, menteixen entre ells 
o s’enfaden, cal demanar perdó. Com més ràpidament, millor! 
Per fer més fàcil l’acostament, agafen una tireta i se la posen 
al company on li hagin fet mal o en algun lloc simbòlic.

A casa: tenim un peluix que és la mascota de la família. Si algú 
fa quelcom malament o fa mal a algú de la família, el peluix els 
acompanya per demanar perdó.

Més: dibuixar és una manera molt bonica de demanar perdó. 
Es pot expressar de mil maneres diferents.

INF

I aquest conte s’ha acabat (aquest conte sí 
que és així)

Objectiu: canviar el relat, res és inamovible per sempre. 

Idees clau: intel·ligència lingüística, oralitat, imaginació, gaudir 
de les històries i reflexionar sobre el missatge de la història.

Recursos: llibres de contes i històries clàssiques explicades 
des d’un altre punt de vista.

Desenvolupament: el professor llegeix als alumnes contes 
clàssics com “L’Aneguet Lleig” de Christian Andersen, “La 
Ventafocs” dels germans Grimm o “La Bella Dorment” de 
Perrault, però els n’ofereix una nova versió més actualitzada i 
igualitària:  “l’aneguet” no pateix abusos pel seu aspecte físic 
o la Ventafocs i la Bella Dorment no necessiten de la figura 
masculina per ser alliberades. Ho aconsegueixen per elles 
mateixes.

A casa: anar a la biblioteca més a prop de casa i buscar 
lectures en què no existeixin desigualtats ni situacions de 
discriminació.

Més: en aquest article es recomanen lectures per educar en 
la igualtat. 

INF
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Jocs de pati a la nostra manera
Objectiu: comprovar que sense regles ni límits les coses no 
funcionen. A més, si tots no tenim les mateixes oportunitats 
deixa de ser divertit participar. 

Idees clau: normes i límits que regulen la igualtat perquè 
ningú abusi dels altres.

Recursos: pilotes de futbol, de bàsquet, cordes per saltar, 
bales, boles de petanca, guixos per pintar a terra, etc.

Desenvolupament: com la vida mateixa, els jocs del 
pati també tenen regles i normes, i aquestes han de ser 
respectades perquè el joc sigui just per a tots i així sigui més 
divertit i atractiu. Si ens saltem aquestes regles (els equips no 
tenen el mateix nombre de jugadors, es fa falta o penal i no es 
xiula, no es dóna a la corda quan es trepitja, no es respecten 
les distàncies de joc amb les bales o la petanca) res té sentit 
i deixa de ser divertit. Guanyar fent trampes no té cap gràcia.

A casa: s’organitza una marató de jocs de taula i ens saltem 
totes les regles dels jocs. És tot un caos? Té algun sentit jugar 
d’aquesta manera? És divertit al final?

Més: a classe, amb el professor, es parla de com se senten els 
alumnes quan escolten casos d’esportistes a qui admiren i fan 
trampes… Per què creuen que volen competir en desigualtat 
de condicions?

INFIN
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Curses en desavantatge
Objectiu: la vida és més complicada quan es parteix en 
desavantatge, i res millor que patir-la per crear empatia.

Idees claus: intel·ligència corporal, superació d’obstacles, 
diferencia d’oportunitats i discapacitat.

Recursos: mocadors per tapar els ulls; cordes per lligar les 
cames i els braços; taps per a les oïdes, etc.

Desenvolupament: es reparteixen entre els alumnes els 
recursos perquè, durant un dia, visquin igual que algú que 
pateix alguna discapacitat. Alguns porten els ulls tapats i 
no hi poden veure; d’altres porten taps i no hi poden sentir, 
i d’altres porten les cames o els braços lligats. En posar-se 
en la pell d’aquestes persones poden comprendre el que 
significa viure amb aquesta discapacitat i trobar-se amb molts 
desavantatges en la vida quotidiana: vestir-se, esmorzar, sortir 
al carrer, fer les mateixes tasques que la resta a les classes, 
anar d’un lloc cap a un altre o estudiar. Tot es converteix en 
quelcom que requereix molt més esforç. Després d’haver-
ho viscut, es comentarà conjuntament l’experiència: com se 
senten els participants amb la seva nova discapacitat? Els 
estimula a millorar o els desanima? S’aguditza la creativitat 
i la resta de sentits? Què els podria facilitar la vida? És just 
que la societat compensi aquestes persones o les ajudi? Cada 
alumne explicarà, oralment o per escrit, com s’ha sentit davant 
d’aquest repte. 

A casa: buscarem exemples de familiars amb discapacitats, 
persones properes o moments en els quals han pogut 
comprovar en la seva pròpia pell la discapacitat, encara que 
sigui temporal (un accident, una malaltia, una intervenció 
quirúrgica…).

Més: els jocs paraolímpics. Què són? Quants esports hi 
participen? Com són els esportistes que hi competeixen?

Dibuixem la infelicitat 
Objectiu: prendre consciència que molts nois del planeta són 
infeliços per circumstàncies socials, econòmiques, bèl·liques, 
etc. 

Idees clau: intel·ligència artística, intel·ligència introspectiva, 
conflicte, guerra, infelicitat, desprotegits, baralles i violència.

Recursos: folis, cartolines, llapis, colors, retoladors, etc. 

Desenvolupament: s’organitza un concurs de dibuix. La 
temàtica: “La infelicitat”. No és un tema molt alegre o popular, 
però en altres parts del món malauradament és més comú del 
que es desitjaria: per guerres, pobresa, discriminació, abusos, 
etc. No es poden ignorar les aquestes realitats. Que no se’ls 
doni l’esquena! 

A casa: es veu algun reportatge en què es parla de les 
desigualtats mundials. Per què hi ha països rics i països 
pobres? Per què existeixen les guerres? I tanta desigualtat? 
Els pares els ho expliquen de manera senzilla.

Més: amb tots els dibuixos que hagin participat es fa una 
exposició. Els dibuixos es posaran a la venda. Els diners 
que es recaptin es donaran a alguna associació que lluiti per 
reduir les desigualtats i abusos entre els nois, com és el cas 
d’Aldees Infantils SOS.

INFIN INFIN

39 40

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=82p6nad3HJM
https://www.youtube.com/watch?v=x5XTG6LE-O8
https://www.youtube.com/user/TVparalimpicos
https://elpais.com/elpais/2017/11/08/mamas_papas/1510135280_442336.html
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/children/index.html


PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
EN VALORS
INFANTIL I PRIMÀRIA
CURS 2018-2019

39

els teus valorsCap nen sense el caliu d’una llar

La família de marcians
Objectiu: adonar-nos que la nostra forma d’actuar o els 
nostres gustos no són els normals únicament perquè els fem 
nosaltres. La diversitat és infinita. 

Idees clau: “allò normal” no existeix. Cada persona, cada 
context, cada lloc… té la seva pròpia normalitat, unes regles 
sobre el que és o no és acceptable. 

Recursos: diversos materials per preparar disfresses i fer 
decorats; ordinador, impressora, etc.

Desenvolupament: amb l’ajuda del professor, s’escriu una 
obra de teatre. L’argument: una família d’éssers humans 
aterra en un altre planeta. Els habitants d’aquest nou lloc 
no parlen, ni vesteixen, ni es comuniquen, ni es comporten 
com nosaltres, tenen costums completament diferents!… Com 
accepten l’estrany ser que acaba d’arribar del planeta Terra? 
Quins drets té? Quines coses fa de forma diferent i xoquen? 
Quina és la perspectiva de la família nouvinguda?

A casa: amb la família un cap de setmana menjaran en algun 
restaurant d’una altra cultura: un mexicà, un xinès, un japonès... 
Els gustos són diferents, la carta, la forma de menjar… 

Més: imaginar coses a primer cop d’ull estranyes pels humans 
si haguessim de conviure amb gent d’un altre planeta, sense 
haver de ser dolentes sinó simplement diferents, com gratar-
se amb una branca d’arbre o no portar cremallera ni botons.

M
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Tenim prejudicis? Acaba les frases... 
Objectiu: analitzar els prejudicis de cada un suposa analitzar 
aquestes idees o conceptes que donem per descomptat sense 
haver reflexionat gaire sobre ells, probablement perquè els 
vam aprendre així. Sempre podem qüestionar-los, comprovar-
los i rectificar.

Idees clau: pensar abans de parlar, desmuntar estereotips i 
qüestionar-ho tot.

Recursos: pissarra i guixos. 

Desenvolupament: a classe, a la pissarra, s’escriuen dues 
columnes, una de subjectes i una altra d’adjectius. Tots poden 
anar amb tots, però se solen relacionar per prejudicis de 
gènere, d’origen, de classe social, etc. Exemples: nois-forts, 
noies-cursis, caps-autoritaris, gitanos-conflictius, catalans-
garrepes, andalusos-ganduls, etc. Per què hem unit d’aquesta 
manera els noms amb els adjectius? Qui ens ha explicat que 
aquestes persones són així? Es pot generalitzar? 

A casa: parlen amb els pares de si en el seu treball hi ha molts 
prejudicis i es perpetuen els estereotips impedint així que la 
gent pugui tenir més mobilitat dins de l’espai laboral.

Més: joc “cada oveja con su pareja”, guia didàctica de 
gènere per a nois, formació i innovació rural, 2006, pàgina 52. 

Videoblog “Jo també ho puc fer” 
Objectiu: confirmar que els estereotips són totalment infundats 
i estan per desmuntar-los. 

Idees clau: no hi ha diferències de gènere i tots podem fer de 
tot indistintament del nostre sexe.

Recursos: càmera de vídeo, mòbil o tauleta tàctil. 

Desenvolupament: es fa un llistat de les tasques de la llar: en 
paper de color blau s’escriuen les que suposadament són més 
comunes que duguin a terme els nois, i en paper de color rosa, 
les que fan les noies. Nois i noies s’intercanvien els papers. En 
grups o parelles, es graven duent a terme la tasca que els ha 
tocat segons el paper. Tots fan de tot, i es posarà en evidència 
els estereotips i prejudicis de gènere preconcebuts.

A casa: intercanviem tasques de la llar nois i noies, grans i 
petits. Tots podem fer de tot. 

Més: buscar articles de mitjans de comunicació sobre aquest 
últim 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i sobre el 
moviment feminista, que està més actiu i reivindicatiu que mai.  

42 43
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44
Els nostres Drets per trencar amb les 
desigualtats

Objectiu: apostar pels drets col·lectius del menor per millorar 
les oportunitats dels que en tenen menys (alimentació, salut, 
educació, discapacitat, etc.). 

Idees clau: protegir, ajudar, tutelar, acompanyar, etc.

Recursos: taula dels Drets del Nen clicant aquí. 

Desenvolupament: entre tota la classe, s’han de proposar 
opcions per eradicar les desigualtats que es donen en el 
món infantil quan els pares i les famílies no poden resoldre 
els problemes per si sols. Qui hauria d’encarregar-se de 
compensar aquella família que no tenen mitjans econòmics? 
L’Estat, els ajuntaments, les escoles, les organitzacions no 
governamentals, etc.? Es crea un debat per decidir qui ha de 
prendre la iniciativa.

A casa: visiten el centre cívic del seu barri o de la ciutat més 
pròxima. Segur que tenen entitats o programes que treballen 
per defensar aquests drets. S’informen per veure en quina 
mesura es pot col·laborar. 

Més: es parla amb la direcció del centre per conèixer quines 
accions du a terme l’escola per reduir les desigualtats: tenen 
ajudes per al menjador? Per a acollida o ludoteca? Per als 
casals d’estiu? Cal lluitar per un centre escolar al més solidari 
possible.
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 Joc de taula “desiguals”
Objectiu: els drets universals dels nois i els adults són 
indispensables per viure en llibertat.

Idees clau: desigualtat, injustícia, falta de desenvolupament, 
oportunitats, recursos, necessitats, pobresa, desatenció...

Recursos: cartolines, regles, colors, llapis, retoladors, etc.

Desenvolupament: es crea un joc de taula en què no tots els 
concursants tenen els mateixos drets. Hi ha alguns concursants 
que en tenen molts (dret a anar al col·legi, sanitat, a tenir 
família, etc.) i d’altres concursants que no tenen tants. A mida 
que van recorrent el tauler, cauen en caselles de “problemes” 
que poden resoldre gràcies als seus drets. Evidentment, el que 
més tingui més “problemes” podrà resoldre i guanyar. Com la 
vida mateixa. Podem forçar les situacions i fer, per exemple, 
que les noies tinguen més drets que els nois, o els rossos més 
que els morens… per veure com reaccionen davant d’aquesta 
desigualtat. Així, podrem explicar-los que, encara que això 
és un joc, aquesta desigualtat és real en el món i per raons 
arbitràries com aquestes. 

A casa: amb la família, trien alguna associació humanitària 
amb què col·laborar i ajudar persones que no tinguin tants 
drets com nosaltres.

Més: tenir família és un dels drets fonamentals i una de les 
claus en la vida de qualsevol nen. Escriuen una breu redacció 
del que significa la família en la seva vida.

S

45
Mapa de desigualtat en el món

Objetivo: Objectiu: analitzar a nivell internacional els conflictes 
bèl·lics, les crisis econòmiques, les problemàtiques socials i 
religioses, etc. 

Idees clau: pobresa, conflictes bèl·lics, discriminació de la 
dona i maltractament als nois.

Recursos: cartolines A2 o A3, mapes geogràfics dels cinc 
continents, llapis, bolígrafs, colors, cola, tisores, etc.

Desenvolupament: per grups, analitzaran diferents situacions 
de conflicte en el món: guerres per qüestions religioses, 
guerres per conflictes de territori com entre Israel i Palestina, 
discriminació social per l’origen com el cas dels rohingyas a 
Myanmar, dictadures que imposen les seves lleis, etc. Cada 
grup treballarà sobre un conflicte diferent i haurà de situar-lo 
en el mapa del món que enganxaran sobre la cartolina. Al 
voltant del mapa escriuran la informació més significant que 
hagin recollit. Més tard s’exposarà a classe.

A casa: mirar les notícies a la televisió o llegir el diari amb els 
pares per seguir l’actualitat i conèixer el que succeeix al món.

Més: si alguna família de l’escola prové d’un país en conflicte 
bèl·lic o en una situació de convivència molt precària, se la pot 
convidar un dia a classe perquè expliqui en primera persona la 
situació del seu país.
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Un nen MAI està sol 
PERIODISTA PER UN DIA 

Objectiu: saber més sobre què és el sistema de protecció de la 
infància i, més concretament, què és una Aldea Infantil SOS. 

Idees clau: Aldea, llar, família, entorn protector i protecció infantil.

Recursos: vídeo institucional.  També comptem amb el vídeo 
d’Icíar Bollaín 1, 2, 3… casa, que mostra el testimoni d’homes i 
dones joves que van viure en l’Aldea i l’expliquen a través de la 
seva experiència. Un documental emotiu i clarificador

Desenvolupament: més de 42.000 nois al nostre país viu en 
el sistema de protecció dels Serveis Socials. Això significa que 
alguns no viuen prou bé amb les seves famílies i les institucions 
decideixen que, pel seu bé, han de viure en un altre lloc durant un 
temps, fins que la seva família es recompongui i tingui el que és 
necessari per educar-los. Tractar aquest tipus de situacions amb 
els nois és possible, sempre ratificant els seus drets i explicant-
los que el seu benestar sempre està garantit i per damunt de tot. 
Podem veure junts els vídeos proposats, esperar a les seves 
preguntes i respondre a les seves inquietuds.

A casa: la infància de molts dels nostres majors segurament va 
ser complexa, i no tots van viure amb la seva família directament, 
podent viure amb avis o tiets en algun període de la seva vida. 
Podem indagar més sobre això, valorar com es van sentir i de 
quina forma es va garantir la seva alimentació, la seva atenció, la 
seva educació i la seva estabilitat emocional.

Més: dossier informatiu “Infancia en riesgo” sobre el sistema 
de protecció a Espanya elaborat per Aldees Infantils SOS.
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=T03zrZRuAHw
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Tutoria de dilemes sobre la igualtat 
d’oportunitats al món
QUIN DILEMA!

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

Idees clau: dilemes ètics, inseguretat personal enfront 
d’autoestima.

Recursos: dilema “Campaña solidaria” i també el dilema “El 
nuevo lleva otro ritmo” o el dilema “Actuar como delegado”.

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

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

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

49
Debat: uniforme sí o no
SOSTENIBILITAT
Objectiu: debatre si utilitzar uniforme escolar ajuda a combatre 
les desigualtats, ja que tots vesteixen de la mateixa manera i 
no es veu qui porta determinades marques o “va a la moda” 
i l’ús d’un vestuari “de treball” facilita organització, rentats i 
economitza en roba. 

Idees clau: unificació enfront de diversitat, igualtat i 
sostenibilitat.

Recursos: taules, cadires, timbre o similar.

Desenvolupament: s’organitza un debat entorn del tema de 
portar uniforme a l’escola. Un grup estarà a favor i un altre 
grup en contra. Cada un ha de preparar arguments, exposar 
les seves opinions i explicar-les. Què valoren més important, 
els problemes de desigualtat que pot resoldre anar vestits 
tots iguals, o creuen que és més important que cada alumne 
desenvolupi la seva identitat, també a través del vestir, encara 
que això generi diferències? Ha d’haver-hi un moderador que 
vagi donant la paraula a un grup i a l’altre. Es pot dirimir el 
resultat en una votació anònima o a mà alçada per part de tots 
els assistents, intentant que se superin els personalismes i que 
es voti a qui ha resultat més convincent.

A casa: els pares i els avis els expliquen als nois si ells van 
portar uniforme a l’escola quan van estudiar, fins a quina edat 
en van portar, si els agradava fer-ho i si els sembla una bona 
opció o no, i per què.

Més: en algunes escoles hi ha separació de gènere, només 
nois o només noies. També es debaten els pros i els contres 
d’estudiar en aquestes circumstàncies.
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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Atenció a les necessitats de la família 
AVALUACIÓ PROFESSORAT

Objectiu: el professor ha d’estar pendent no sols de les necessitats 
acadèmiques de l’alumne sinó també del seu entorn: amb qui 
està a les tardes, com ve al col·legi, si tenen cobertes les seves 
necessitats i drets. 

Idees clau: centre facilitador, intermediari, acompanyant i 
buscador de solucions. 

Recursos: tutories continuades amb els alumnes i les famílies; amb 
assistents socials i entitats de la zona de protecció a la infància i 
les famílies. 

Desenvolupament: el professor, en molts casos, és la persona 
que més temps passa amb l’alumne. El coneix millor que ningú, i ha 
de ser el primer a captar si a la llar hi ha una situació de necessitat o 
conflicte. Si detecta algun cas, ha de tenir els recursos per ajudar el 
noi i comunicar-ho a l’escola per dur a terme el protocol que tinguin 
establert. La qüestió és no oblidar aquest aspecte del treball amb 
el nen, atès que també afecta el seu desenvolupament i rendiment 
educatiu i, per descomptat, al seu benestar final.

A casa: sol·licitar al centre educatiu o a l’associació de pares que 
organitzi espais d’atenció a les necessitats de la família i formació 
sobre com millorar aquestes situacions en casos de pocs recursos.

Més: mantenir un contacte continuat amb les famílies a través de 
tutories o similar, per tenir una visió més àmplia de la problemàtica.
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Apunta la teva classe a Diputats per un Dia!
Cada any, aquest projecte es converteix en una activitat viva 
i participativa en els parlaments de les diferents comunitats 
autònomes espanyoles gràcies a l’acte Diputats per un Dia.

Si estàs realitzant aquest projecte i treballant el valor de la 
igualtat, t’encantarà portar els teus alumnes a aquesta activitat 
tan interessant. Es tracta de preparar una ponència de no més 
d’un foli d’extensió amb el que heu treballat i reflexionat sobre 
el valor de la igualtat per compartir-ho amb els altres col·legis 
participants. També us demanem que prepareu diversos 
compromisos que els nois proposen adoptar per millorar en el 
valor de la igualtat: per sentir-se iguals als demés, relacionar-
se d’igual a igual i construir una societat més justa.

En cada comunitat autònoma participa un col·legi per província, 
que pot portar un nombre limitat de nois per ocupar els escons. 
Un portaveu de cada col·legi exposa el seu escrit i els seus 
compromisos en l’estrada i, després que tots hagin llegit, els 
nois voten el que més els ha agradat. Es fa un recompte i es 
presenten els resultats. 

Ser Diputats per un Dia és una experiència molt rica i 
participativa. Us permet compartir una jornada amb altres 
centres i nois de la vostra comunitat que, com vosaltres, han 
estat treballant el valor del curs. I tenen un enorme interès en 
l’educació en valors, com ho té Aldees Infantils SOS.

Si vols més informació o directament sol·licitar plaça a Diputats 
per un Dia pots enviar un correu electrònic a la coordinació del 
programa aquí. O trucar al telèfon d’assessorament permanent:

670 696 588

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/diputados-por-un-dia.php
mailto:amelialopez%40aldeasinfantiles.es?subject=Diputats%20per%20un%20dia
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Què som
Aldees Infantils SOS és una organització 
internacional, privada, d’ajuda a la infància, sense 
ànim de lucre, interconfessional i independent de 
tota orientació política, fundada a Imst (Àustria) i amb 
presència en 135 països. 

Premi Princesa d’Astúries de la Concòrdia 2016.

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

En el món existeixen 571 Aldees Infantils SOS, coordinades per SOS 
Children’s Villages International (Aldees Infantils SOS Internacional), que és 
la federació de totes les Associacions Nacionals d’Aldees Infantils SOS.
 
Entre les Aldees, les Residències de Joves i els Programes d’Enfortiment 
Familiar s’atén un total de 577.200 nens, joves i famílies.

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

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

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

Pedro Puig, president d’Aldees Infantils SOS d’Espanya

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2016-aldeas-infantiles-sos.html
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A Espanya
Aldees Infantils SOS està present al nostre país des de 1967. 
El 1981 es constitueix l’Associació Aldees Infantils SOS 
d’Espanya, que coordina la tasca a nivell nacional, i el 1983 
és declarada d’utilitat pública pel Consell de Ministres. La 
Presidència d’Honor l’exerceix S. M. el rei Felip de Borbó. 

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

Programes de Protecció
En conveni amb les comunitats autònomes, garantim un entorn 
familiar quan el nucli biològic no ho permeti en: 

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

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

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

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

Programes de Joves

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

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

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

L’Amèrica Llatina i l’Àfrica

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

.

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

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

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

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

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

www.aldeasinfantiles.es

Telèfon d’assessorament permanent del programa 
educatiu: 

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

902 332 222
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