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Aldees Infantils SOS contribueix a aconseguir aquests objectius :

LA RESPONSABILITAT

amb l'educació, la igualtat de gènere i l'acció climàtica
Aquest curs us porten tres nous
Objectius de Desenvolupament
Sostenible amb els quals completem un cicle de nou ODS als
quals Aldees Infantils contribueix
directament amb la seva tasca per
la infància més vulnerable.
Per englobar aquests tres ODS
hem triat repetir un valor que vam
proposar per primer cop fa 20 anys i
que forma part de la nostra essència
com a organització de defensa de
la infància: la responsabilitat. És
un valor que continua tan viu i és
tan necessari com llavors i defensa
l’empoderament i l’autonomia de
cada nen i la seva participació en el
món i en els seus processos vitals,
tals com aprendre, relacionar-se
amb els altres i protegir el seu
entorn.

Benvolgut professorat,
Aquest curs, per parlar del valor de la Responsabilitat, en
primer lloc, treballarem el valor de la responsabilitat cap a
la mateixa educació (ODS 4). En vint anys, aquest concepte
ha evolucionat per passar de ser quelcom que es rebia de
manera gairebé passiva i fins a una edat determinada a
passar a constituir un procés vital continuat, flexible i en
el qual qui aprèn, sigui nen o adult, és al centre d’aquest
aprenentatge. A Aldees Infantils SOS, que vam ser pioners
en l’educació en valors i a aplicar les intel·ligències
múltiples en el nostre treball, valorem tots els talents i les
habilitats i considerem que motivar i avivar la curiositat
és fonamental en qualsevol educació de qualitat. Creiem
que tots tenim molt per aportar i també que amb esforç,
determinació i entusiasme podem arribar a la nostra
millor versió i que hem de fer-ho per nosaltres mateixos i
pels altres.
En el segon bloc temàtic dedicat a l’ODS 5 ens servim del
valor de la responsabilitat per tractar la igualtat de gènere,
perquè les actituds acceptables i acceptades socialment
cap als altres no deixen de ser una suma d’actituds
individuals. Si cada un de nosaltres es converteix en
model, si liderem un canvi que comenci en nosaltres des
de petits, si no tolerem la manca d’igualtat i denunciem la
discriminació i la violència, podem aconseguir un enorme
salt cap a aquest horitzó 2030 que tant volem assolir.
Finalment, i per complementar la nostra aposta pel futur, a
Aldees Infantils SOS estem compromesos per minimitzar
el nostre impacte en el planeta. Per això abordem també
la responsabilitat cap a l’ODS 13, d’acció pel clima. Des
d’aquest bloc us animem a promoure les actituds de
sensibilitat mediambiental que incideixen en aquesta
responsabilitat individual per reduir la nostra petjada
ecològica. Tots, començant per les noves generacions,
estem cridats a tenir cura d’aquesta Terra que compartim.
Us convido, doncs, a educar en el valor del responsabilitat
i a donar exemple de la mateixa, començant per
salvaguardar aquesta educació de qualitat per la qual
sens dubte sentiu vocació, com demostreu cada any.
Que tingueu un curs ple de grans reptes i oportunitats
per créixer personalment i professionalment!

Pedro Puig
President d'Aldees Infantils SOS
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Cap infant neix per créixer sol
Un de cada deu infants creix al món sense la cura parental o està en risc de perdre-les. A
Espanya són 300.000 els nens i les nenes que pateixen aquesta situació, 1 de cada 25,
la qual cosa posa el seu desenvolupament emocional, físic i mental en risc, i atempta
contra els seus drets fonamentals.

Aldees Infantils SOS treballa per proporcionar un entorn familiar protector a aquells
infants que no poden tenir-lo i per enfortir les famílies vulnerables perquè puguin tenir
cura adequadament dels seus fills i evitar, així, la seva possible separació.

Sobre Aldees
Aldees Infantils SOS és una organització internacional, privada, d'ajuda a la infància,
sense ànim de lucre, interconfessional i independent de qualsevol orientació política,
fundada a Imst (Àustria) i present avui a 138 països i territoris. Premi Princesa d'Astúries
de la Concòrdia 2016.
La nostra tasca se centra en garantir el dret de tots els nens i les nenes a créixer en família:
en una llar on se sentin estimats, protegits i segurs. Per aconseguir-ho, acompanyem
les famílies que estan passant per dificultats i enfortim les seves capacitats per tal que
puguin cuidar millor dels seus fills, i oferim una nova llar als nens i a les nenes que no
poden viure amb els seus pares, amb l'afecte i la protecció de persones de referència
estables, i garantint el principi de no separació dels germans. Un acompanyament que
segueix més enllà de la majoria d'edat, fins la plena integració dels joves a la societat. El
seu objectiu és que cada nen, nena, adolescent i jove creixi amb els vincles afectius que
li calen per esdevenir la seva millor versió.
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EL NOSTRE TREBALL
Aldees Infantils SOS treballa a la majoria de les Comunitats Autònomes: Andalusia, Aragó, Castellala Manxa, Canàries, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Galícia, Illes Balears i Principat
d'Astúries, per mitjà de:

Programes de Protecció
En conveni amb les Comunitats Autònomes,
garantim un entorn familiar quan el nucli
biològic no ho permeti a través de:
Una família SOS: quan el nen o la nena no
pot viure amb la seva família, li oferim un
nou entorn familiar amb una persona de
referència estable (mare SOS) que li ofereix
les cures i l'afecte necessaris 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 d'aquests.
Acolliment familiar: si el nen o la nena forma
part d’un programa d’acolliment en família
aliena, extensa o professionalitzada,
oferim als seus acollidors suport i
assessorament, vetllant sempre per
l’interès del nen, 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,
nenes i adolescents en greu situació de
vulnerabilitat, mentre es determina la mesura
de protecció més adequada en cada cas.

Programes de Joves

La nostra feina no acaba amb la majoria
d’edat dels joves. Continuem acompanyantlos, si ells així ho volen, en el seu procés de
desenvolupament. Es dona resposta a les
seves necessitats individuals, se’ls dona 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 ajudarles a tenir millor cura dels seus fills i les seves
filles. L’objectiu és que pares i fills no hagin de
separar-se. Alguns d’aquests programes són
els Centres Oberts, les Escoles Infantils o les
Aules de Famílies.

Programes educatius

El nostre programa d'educació en valors per
a escolars d'Infantil i Primària, ens permet
reflexionar amb els nens, nenes, professors i
famílies, a fi que entre tots puguem construir
una societat més justa, on no tingui cabuda la
marginació.
Considerem necessari no només treballar
amb els nens i les nenes més desfavorits de la
societat, sinó també contribuir a l'educació en
valors i el creixement personal dels escolars.
En aquests anys s'han abordat temes com
la solidaritat, la intel·ligència emocional,
l'amistat, la confiança, la responsabilitat, el
compromís i la prudència. En els últims cursos
es relacionen els valors amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS).

Acadèmia SOS
És l'encarregada de la formació, la gestió
del coneixement, la recerca i el sistema de
qualitat de l'organització. Gràcies a ella,
Aldees garanteix la formació inicial i contínua
de tots els seus professionals i realitza una
labor d'anàlisi de la realitat social per oferir
respostes eficaces a les situacions actuals
i de futur. Externament estableix aliances i
acords de col·laboració amb universitats,
organitzacions, associacions i organismes
públics o privats que li permetin aconseguir
els seus objectius.

A l'Amèrica Llatina i Àfrica

Aldees Infantils SOS d'Espanya finança
programes de protecció i enfortiment familiar
a l'Amèrica Llatina: Tiquipaya (Bolívia); San
Miguel, Sant Vicente i Sonsonate (el Salvador);
Jocotán, Sant Jerónimo, i Sant Juan de
Sacatepéquez (Guatemala); Choluteca i
Tegucigalpa (Hondures); Estelí, Jinotega,
Juigalpa, León, Managua i Somoto (Nicaragua);
i Chosica-Esperanza, Río Profundo i Pachacamac (el Perú); i 3 a l'Àfrica: Agadir (el Marroc); i
Louga i Ziguinchor (el Senegal).
I dos programes d'assistència quirúrgica a
nens a Guinea Equatorial i el Senegal.
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ALGUNS ASSOLIMENTS
29.799 nens, nenes
i joves atesos el 2021
1.250 nens, nenes i adolescents acollits als nostres
programes de protecció a Espanya
10.381 nens, nenes i adolescents atesos als nostres
programes de prevenció a Espanya
1.273 joves participants als nostres
programes de joves a Espanya
16.895 nens, nenes i adolescents que tenen el suport
d'Aldees Infantils SOS d'Espanya a l'Amèrica Llatina i Àfrica

PROPERS REPTES
En els nostres més de 50 anys de treball a Espanya hem protegit i acompanyat milers de nens,
joves i famílies, vetllant pel benestar que tots ells es mereixen. Lamentablement, hi ha molts
nens que avui dia continuen necessitant-nos:
A Espanya, 300.000 nens i nenes

estan en risc de perdre la cura dels seus pares
Un de cada tres nens i nenes
està en risc de pobresa o exclusió social al nostre país
Cada dia, 42 nens i nenes

són víctimes al nostre país de maltractament en l'àmbit familiar
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ALDEES AL MÓN
Aldees Infantils SOS

es va fundar el 1949 a Imst (Àustria) i avui és present en 138 països i territoris.
Oferim un

entorn familiar protector a 68.000 nens, nenes i joves
a tot el mon en 1.479 Aldees, Residències i altres programes
de cura alternativa.

Acompanyem 18.800 joves
gràcies als nostres 620 programes d'autonomia i emancipació.
Donem suport a

455.400 nens, nenes, joves i famílies
en 719 Programes d'Enfortiment Familiar.

Contribuïm a la formació de 260.400 nens, nenes i joves
en 466 escoles, Centres d'Educació Infantil, Centres Socials
i Centres de Formació Professional
Oferim atenció sanitària a 300.800 persones
gràcies a 62 programes de salut i tractaments mèdics
Hem ajudat 192.400 persones
en 31 Programes de Resposta a Emergències
En 2021, Aldees Infantils SOS va contribuir a fer que

1.277.400 persones en el món creixessin en
un ambient familiar i en un entorn segur
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Alineats amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible
El 25 de setembre de 2015, 193 líders
mundials van aprovar l’Agenda 2030
per al Desenvolupament Sostenible:
17 objectius i 169 metes associades
que estableixen el marc global de
desenvolupament per als propers 15
anys en les esferes social, econòmica i
mediambiental.
Aldees Infantils SOS va participar en el
procés d’elaboració de la nova agenda
i va aconseguir, juntament amb altres
organitzacions, que els infants que han
perdut la cura parental o que estan en
risc de perdre-la no fossin oblidats.
A més, l’organització ha alineat la seva
estratègia per als propers anys amb
els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS). En prevenir la
separació de pares i fills, garantir una
cura alternativa de qualitat i preparar
els joves per a una vida independent,
Aldees contribueix amb la consecució
de nou objectius fonamentals: la fi de la
pobresa, el dret a la salut, l'educació de
qualitat, la igualtat de gènere, el treball
digne, la reducció de les desigualtats,
la sostenibilitat mediambiental, la pau
i la justícia, i les aliances amb altres
organitzacions per aconseguir les fites
de l'Agenda 2030.
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Bloc 1
Responsables
de la nostra
educació

Bloc11
bloque

Responsables
de la nostra educació

La responsabilitat, la capacitat d’assumir
i complir amb allò que dius que faràs, és
un valor que ha d’estar present en tots
els aspectes de la nostra vida i en el
nostre dia a dia, que ha d’impregnar totes
les nostres accions i totes les nostres
rutines, perquè sense responsabilitat cap
a nosaltres mateixos, cap a les persones
que ens envolten i cap al nostre planeta, res
funcionarà.
Aquesta responsabilitat, per descomptat,
no és fàcil i, com tot, suposa un esforç. Però
no t’hi amoïnis: és fàcil si hi poses ganes, si
t’agrada el que fas, si estàs motivat. Si és així,
podràs aprendre dia a dia a ser responsable
de la teva educació, el que aprens tant a
l’escola com fora d’ella. Perquè l’educació és
quelcom que va més enllà de les classes que
rebem i d’aquests anys que és obligatori anar

a escola. L’educació no té límits ni en l’espai
ni en el temps, perquè aprenem a tot arreu
i durant tota la nostra vida. Tot el que fem
cada dia, sigui a l’escola o no, té a veure amb
l’educació, amb el fet d’aprendre i millorar.
El número 4 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides
promou el següent: “Garantir una educació
inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure
oportunitats d’aprenentatge durant tota la
vida per a tothom”. La responsabilitat és un
aspecte clau per aconseguir aquesta inclusió,
igualtat i qualitat en l’educació que permetrà
que totes les persones del món tinguem les
mateixes opcions de futur.
Les escoles són llocs realment importants
i imprescindibles si volem que el món
evolucioni a millor. Però amb el fet de tenir
9
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Bloc 1
bloque
1
Responsables
de la nostra educació

una escola amb cadires, taules i un mestre
no n’hi ha prou perquè l’educació sigui de
qualitat. Què significa doncs impartir una
bona educació? Doncs explicar coses útils
i coses que interessin als nens i les nenes.
Explicar allò que farà dels alumnes persones
amb ganes de millorar, oberts als canvis, a
les idees i a les persones, lliures per pensar,
opinar i amb esperit de pau. Quantes coses! I
a més, l’escola ha d’estar oberta a tots els que
vulguin aprendre, així que ha de ser assequible
i ha d’ajudar a crear aquesta convivència
ensenyant, a més de matèries com les
matemàtiques, la llengua o les ciències, a
respectar tothom sense que importi el seu
gènere, el seu origen, el seu nivell econòmic…
L’escola no només omple les ments, sinó
també el cor. Volem una educació que creï
persones íntegres, respectuoses, amables i,
molt important, responsables.
Però l’educació no és només a l’escola, ni
només allà aprenem a ser responsables.
També ho aprenem a la nostra família, perquè
tot el que veiem i fem en relacionar-nos amb
els nostres germans, pares, avis, oncles…
ens ensenya. L’educació és en les formes
de convivència a casa, com ara endreçar,
tenir cura de les nostres coses, compartir,
col·laborar… cada moment és com una gota
que se suma a la següent i, al final, ens fa
ser com som. Si cada “gota” ens ensenya a
complir amb el que prometem o el que se’ns
assigna, ser persones de confiança, arreglar
el que fem malbé o sacrificar el que ens
agrada per complir amb el que ens toca, ens
convertirem en la nostra millor versió, en el
tipus de persona que construeix el millor món
possible.

és quelcom que tu dirigeixes. Les mates o
la música no entraran perquè sí al teu cap:
hauràs de posar-hi de la teva part i escoltar,
practicar, estudiar, entrenar… L’èxit és a les
teves mans, ets tu qui ha de demanar-ne
més, qui ha d’esforçar-se i no deixar mai de
sentir curiositat i d’aprendre. És com si et
formessis per a sempre, i això no és un càstig
sinó quelcom molt bo. Tu et construeixes,
et remodeles, la teva intel·ligència, la teva
personalitat i els teus valors. Pots preguntar,
cercar, investigar, reflexionar i demanar. I
tingues clar que l’escola no acaba ni a sisè ni a
l’ESO: no acaba mai. Recorda per sempre que
has de ser curiós com el nen que ara ets, i de
com és d’important estar al dia i aprendre. Si
vols ser el millor tu, sigues responsable amb
la teva educació avui i sempre.

Finalment, i d’això aniran les nostres activitats
en aquest bloc, tu ets responsable de la teva
pròpia educació. No pots deixar-ho en mans
ni de la teva família ni de la teva escola: tu
ets el protagonista de la teva vida i de la
teva educació. No és quelcom que et passa,
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bloc 1

Cicle Infantil | Activitat 1

Alliberem llibres perquè tots
els puguem llegir
Objectiu
Compartir llibres, pel·lícules, sèries,
etcètera. Compartir cultura en general
amb responsabilitat, sempre triant
amb criteri allò que es comparteix.

Idees clau

Compartir, recomanar, donar una
segona, tercera o quarta vida als
llibres, les pel·lícules o els videojocs.
La cultura sempre es pot reutilitzar.

Recursos

Llibres, taules per crear un mercat
ambulant, cartolines, colors, etcètera.

Desenvolupament

Amb motiu del Dia del Llibre o
qualsevol data relacionada amb
el món de la literatura, s’organitza
un mercadet d’intercanvi. Tots els
alumnes porten aquells libres que
ja han llegit i els ofereixen perquè
altres alumnes els puguin gaudir.
També poden crear una biblioteca
en diferents espais comuns de
l’escola: l’entrada, els passadissos, el
menjador, etcètera, perquè tots pugui
compartir els llibres i gaudir-los en les
estones lliures que s’organitzin per a
això.

A casa

Amb els pares i els germans participen
en l’activitat del bookcrossing, que es
fa a tot arreu del món i que consisteix
a “alliberar i amagar” llibres als forats
dels arbres i altres llocs públics. Per
consultar on es troben aquests llibres
alliberats es pot entrar a pàgines com
aquesta. Si a la teva ciutat o poble
no es “practica” el bookcrossing,
proposen que es faci. No cal crear
una web, amb una senzilla pàgina de
Facebook es pot portar a terme.

Més

A més de compartir llibres, també
recomanem que es gravi els alumnes
explicant per què han escollit el llibre
que han portat, o una pel·lícula, o una
sèrie, i així s’amplia l’oferta cultural.
Aquests vídeos es poden compartir
en les xarxes socials de l’escola.
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bloc 1

Cicle Infantil | Activitat 2

El que aprenem
el cap de setmana
Objectiu
Gaudir del significat més amplia de
l’”educació”; descobrir que aquesta
es troba en llocs múltiples i diversos.
Compartir amb la família el plaer
d’aprendre junts i educar.

Idees clau

Descobrir, experimentar, viure en
primera persona, gaudir de les arts.
Experimentar, provar i tenir curiositat.

Recursos

Cartolines, tisores, cola, colors, etcètera.

Desenvolupament

El professor proposa als alumnes i a
les seves famílies que portin a terme
alguna activitat educativa durant el
cap de setmana: anar a un museu, al
cinema, al teatre, a la natura...
Es poden aprendre coses en llocs
i espais d’allò més variat, només
fa faltar estar alerta, parar atenció
al que ens envolta, tenir curiositat,
veure, observar, escoltar i interioritzar
tot allò que ens aporta. Dilluns, en
tornar a classe, formen un cercle i
comparteixen, un a un, el que han fet.
Poden portar algun record, com ara
una foto o un fullet d’on hagin estat.
També se’ls pot demanar que portin
un dibuix fet a casa diumenge amb
els pares per recordar el que han fet
junts.

12
Aldees Infantils SOS

Programa d'Educació en Valors per a Infantil i Primària. Curs 2022-2023

bloc 1

Cicle Infantil | Activitat 2

Més

Confeccionen un mural amb mostres
de l’activitat que han fet durant el cap
de setmana i el que han après: poden
utilitzar fotografies o dibuixar el que
han fet.

A casa

Si no es pot sortir el cap de setmana
perquè fa mal temps o no podem
desplaçar-nos a cap lloc, no passa
res; a través d’Internet es poden
visitar museus (Museu del Prado,
Museu del Louvre, el Museu Britànic,
etcètera), mirar pel·lícules de cinema
a YouTube, visitar el món a través de
blogs de famílies viatgeres, etcètera.
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bloc 1

Cicle Inicial | Activitat 3

Corba d’aprenentatge

Objectiu
Reflexionar sobre com s’acumulen
coneixements i augmenta l’aprenentatge amb un exemple en concret;
en aquest cas, la música.

Idees clau

Aprendre, incorporar nous coneixements, repetir, consolidar i compartir.

Recursos

Diferents instruments de percussió
com ara un tambor, platerets, caixó,
pandereta, maraques, etcètera.

Desenvolupament

Aprendre i adquirir nous coneixements
no sempre és senzill de temps i
dedicació, ja que normalment no
ho fem tot bé a la primera. És el que
s’anomena “corba d’aprenentatge”.
A més, com més practiquem, la
corba d’aprenentatge arriba al punt

del control, del domini i fins i tot del
mestratge.
Aquesta corba, doncs, mesura tot el
que aprenem sobre alguna temàtica
en concret en un temps determinat.
A classe de música es fa un taller de
percussió amb diferents instruments.
El primer dia segur que sona una mica
caòtic, perquè la corba d’aprenentatge
només està començant.
A mesura que fem més sessions
veurem que comencem a coordinarnos, que el ritme es converteix en
quelcom que s’automatitza i que
podem anar incorporant nous ritmes
o millorar la manera i la força amb la
qual percudim l’instrument.
Així, aquesta activitat portarà com
a mínim 4-5 sessions d’assaig per
poder anar veient com avancem i
acabar sent capaços de tocar una
peça de manera conjunta entre tots
els alumnes.
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Més

Quan hagin assajat prou i toquin més
o menys compassats poden gravarse en àudio o vídeo per escoltar
com sona i continuar perfeccionant
i millorant i després pujar-ho al canal
Youtube o a la web de l’escola per
compartir-ho amb tota la comunitat
escolar.

A casa

Anar a un concert o alguna festa
popular on toqui algun grup de música
perquè observin com els diferents
instruments sonen a la vegada de
manera compassada. Quelcom a
priori tan senzill és el resultat d’hores
d’aprenentatge i pràctica.

A més, a Internet hi ha programes
gratuïts d’edició d’àudio com ara
Audacity o Power Sound Editor
per afegir-hi altres instruments o
diferents efectes.
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Avui tu fas de profe

Objectiu
Comprendre la complexitat d’ensenyar; aprendre a ensenyar, a tenir
paciència amb els errors o el ritme
d’aprenentatge dels altres; valorar
les capacitats innates però també
l’esforç; assumir la responsabilitat
que els altres aprenguin; pensar en
mètodes per avaluar el que aprenen
les persones o per comprova que les
han entès; posar-se en el paper del
professor i apropar-se al coneixement
des d’un altre punt de vista.

Idees clau

Ensenyar a ensenyar; analitzar els
processos, aprenentatge constructiu: tots sabem ja quelcom i volem
aprendre coses noves i utilitzar un
llenguatge clar i senzill.

Recursos

Pissarra digital,
etcètera.

dibuixos

llibres,

Desenvolupament

els alumnes sempre estan asseguts
reben coneixement. Canviem els
papers a veure què passa! Setmanalment s’assignarà a un alumne
una sessió per ensenyar als altres
quelcom que s’hagi pogut preparar,
que els altres no coneixen però ell sí.
Triarem temes senzills (por exemple,
descriure un animal o un arbre, o bé
un monuments, un personatge de la
història o de la música…). Per poder
ensenyar primer hauran d’aprendre ells al màxim per poder després
transmetre-ho sense dubtes, responent a les preguntes que els pugui
fer. Hauran de practicar aquesta
presentació perquè duri un temps
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determinat, perquè quedi clara,
senzilla… i també entretinguda. Abans
de la posada en escena definitiva, es
pot assajar per grups reduïts i que els
seus companys els indiquin si capten
el que els expliquen o els en falta
informació. Per perdre la vergonya en
parlar en públic poden fer alguns dels
exercicis que es proposen en aquest
divertit i interessant tutorial.

Més

A més de “fer de professors” per a
tota la classe, també poden practicar
en grups reduïts o de dos en dos.
Cada un ensenya allò que se li dona
millor: les llengües, les matemàtiques,
dibuixar, etcètera. També poden
assignar-se “profes” d’idiomes per
a l’alumnat que acaba d’arribar i no
domina la llengua. Cada setmana un
company els ajuda una estona amb
els deures o llegint junts o xerrant una
estona.

A casa

Assajar a casa la presentació amb
els seus pares i germans. També
poden ensenyar quelcom nou a la
família: com fer alguna recepta, com
tenir cura d’una planta, com reciclar
correctament la brossa, com és
una sèrie de dibuixos o un videojoc,
etcètera.
Per descomptat, abans han de documentar-se per aconseguir la informació necessària i després tractar
d’explicar-la amb les seves pròpies
paraules.
Per no trobar-se que la seva família
ja sap d’aquest tema els ho poden
preguntar abans o oferir diferents
propostes.
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L’educació
és una carrera de fons

Objectiu
Veure la seva formació al llarg de
la vida com si fos una carrera, amb
diferents etapes però que dura tota la
vida. Relacionar-ho amb l'esforç d'una
carrera de relleus.

Idees clau

Aprendre al mateix temps que es fa
esport. Fer exercici també és una
responsabilitat cap al nostre cos i la
nostra salut.

Recursos

Algun objecte que funcioni com a
testimoni per fer carreres de relleus;
un espai on córrer: el pati, un gimnàs,
un centre esportiu, un camp de futbol,
etcètera.

Desenvolupament

A la classe d’Educació Física es
dedica un dia a organitzar una sèrie
de carreres de relleus per equips en
què cada volta s’associarà a una de
les diferents etapes de l’educació
a les diferents opcions d’estudis
encara que no siguin obligatoris, des
que naixem fins ens fem grans: jardí
d’infància, infantil, Primària (pot ferse per cicles: inicial, mitjà, superior…),
Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius, Formació Professional específica, estudis universitaris, idio-mes,
estudis artístics, postgraus, màsters,
exercicis de memòria per a gent gran,
gimnàstica per a gent gran… Per cada
etapa que s’hi presenta fan una volta
completa a la pista i cedeixen el relleu
al següent.
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Cada grup assignarà a cada participant una etapa i es col·locaran en
ordre per anar passant el testimoni a
la següent.
Si volen fer-ho més divertit poden
penjar-se un rètol amb el nom o fins i
tot disfressar-se amb alguna peça (si
ho han pogut preparar abans).
També se’ls pot demanar que, mentre
corren, diguin en veu alta coses que
es poden aprendre en aquesta etapa
i per a què serveixen.
Podem anomenar vencedor no el que
acaba primer sinó el que hagi entès
i posat en escena millor aquesta
successió d’etapes.

Més

Tots som responsables de treure el
màxim partit a la nostra educació,
d’arribar a la nostra millor versió, però
no tots els nens del món tenen les
mateixes oportunitats, recursos o
mitjans. El professor els parla de les
diferents realitats al món, com pot
ser de complicat en alguns països
accedir a quelcom tan essencial com
l’educació. Aprofiten la situació per
mirar alguna pel·lícula, com ara La
Reina de Katwue o El niño que domó
el viento.

A casa

Parlar amb la família sobre quins
estudis van fer en la seva joventut i si
s’han continuat formant a mesura que
s’han fet grans; també, si tenen pensat
seguir estudiant en el futur, què i amb
quin objectiu.
Els grans els ho poden ensenyar fent
amb ells el seu currículum amb alguna
plantilla maca perquè llueixi més.

No és important el nombre d’estudis o
feines que han tingut, sinó les funcions i
el que han après en cada etapa.
També poden incloure-hi un breu resum
de presentació, explicant qui són i
com són, com a persones i treballant,
de manera atractiva com perquè els
contracti alguna empresa.
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Em faig responsable dels
meus deures
Objectiu
Ser responsables dels nostres horaris,
dels nostres deures, els treballs que
hem de presentar a l’escola, etcètera.

Idees clau

Organització, ordre, treure el màxim
partit del temps disponible, etcètera.
Tot això permetrà als alumnes
controlar i ser més responsables
de les seves tasques i els aportarà
tranquil·litat.

Recursos

Agendes, llibretes, llapis de colors,
retoladors fluorescents, etcètera.

Desenvolupament

Perquè les coses funcionin en el dia
a dia, tant si som a l’escola com més
endavant en la vida laboral d’adults,
l’organització i la bona planificació
són bàsiques.
A classe, es dedica una hora a
la setmana a parlar d’aquesta
organització amb el professor.
Cada alumne tria la manera de ferho: amb una agenda apuntant-hi
els deures, exàmens i treballs; en
una llibreta normal fent llistes de
coses pendents de fer; marcant amb
retoladors fluorescents de diferents
colors el que s’ha de fer, el que està
en procés i el que ja s’ha acabat; i
també es poden utilitzar adhesius
amb diferents indicacions.

L’objectiu és que cada alumne, com
a responsable que dels seus deures
i treballs, adquireixi hàbits d’estudi i
treball i que trobi el mètode que millor
se li adapti per aconseguir recordar,
posar-se en marxa i lliurar es coses
el dia que toca, organitzant-se el
temps de la millor manera possible.
Si els serveix, poden afegir comentaris explicant com se senten davant
d’aquesta tasca («Que difícil!» o
«Puc amb això!») amb frases que
reflecteixen el seu estat emocional i
els ajudin a animar-se per aconseguirho, com les que proposen aquests
adhesius.
Poden decorar aquesta agenda
amb adhesius o dibuixos per fer-la
més divertida i per destacar el més
important.
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Més

Una altra manera d’organitzar el
temps i les tasques és a través del
popular Bullet Journal. És un sistema
una mica més difícil d’entendre, però
quan s’aprèn a utilitzar és molt pràctic
i entretingut. Per als qui estiguin
interessats a veure com funciona, en
aquest blog s’explica molt bé.

A casa

Sovint els adults ens fem responsables de preparar a la nit la cartera
amb les coses que faran falta l’endemà,
repassant el que faran, i també de
preparar la roba que es posaran, quan
ho haurien de fer ells mateixos.
Per altra banda, ens fem responsables
d’una sèrie de tasques de la llar
perquè no se n’hagin d’ocupar sempre
els pares. Es fa un llistat de totes les
coses que cal fer a casa: netejar, posar
rentadores, rentar els plats, estendre
la roba, anar a comprar, etcètera,
i es divideixen entre els diferents
membres de la família segons les
seves capacitats.
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Això no ho sé

Objectiu
Assumir que hi ha moltes coses que
no sabem o que no entenem i que no
passa res per acceptar-ho i preguntar:
als nostres professors, als nostres
companys, a la nostra família, etc.
L’error, equivocar-se, canviar de
rumb… és part de l’aprenentatge.
Si no preguntem no aconseguirem
avançar.

Idees clau

Deixar de banda la vergonya quan hi
hagi quelcom que no s’entengui o no
se sàpiga fer; la responsabilitat és
aprendre, no donar per fet que tenim
coneixement de tot. Dubtar, equivocarse i canviar d’opinió. No comparar-se
amb els altres. Descobrir el potencial
fins i tot en allò que els costa.

Recursos

Taules, cadires, llibretes, llapis, cinta
adhesiva, etcètera.

Desenvolupament

En el llistat dels alumnes de la classe,
juntament amb el nom de cada un
s’apunta aquella assignatura que
se li dona millor i que li costa més
entendre; llavors, s’organitza la classe
per “racons” en els quals es col·loca
una taula que estigui dedicada a una
temàtica concreta: matemàtiques,
castellà, música, dibuix, etcètera.
En cada una d’aquestes taules
hi estaran asseguts els alumnes
als quals millor se’ls doni aquesta
temàtica en qüestió i la resta aniran
passant per preguntar tot allò que no
entenguin.
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En cada taula es fan torns per, a
més de compartir coneixements,
ajudar a resoldre dubtes, col·laborar
a repassar o fer un exercici dels
deures, i també per aprendre coses
en els altres “racons”.

Més

Es convida els pares o els avis perquè
vinguin a compartir coneixements, ja
sigui adquirits o a través del treball,
els seus hobbies o l’experiència.
També es pot proposar una activitat
conjunta, portant a terme algun
projecte com el d'aquest exemple.

A casa

S’estableix un dia a la setmana per
compartir coneixements.
Cadascú fa un llistat de què pot
oferir: ensenyar a cuinar, a fer servir
el mòbil, a planxar, a cosir, a comprar
online, etcètera.
La família també té la responsabilitat
d’intercanviar coneixement per créixer com a persones.
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Exemples d’èxit
i de superació

Objectiu

El coneixement no sempre arriba a
través de les aules; entendre que,
de vegades, part del saber també
s’assoleix de manera autodidàctica
i d’altres amb una gran força de
voluntat i vocació, com en el cas de
les persones amb discapacitat.

Idees clau

Somiar, imaginar-se fent quelcom
en el futur. Entrar en contacte amb
formes alternatives d’aprendre i històries aspiracionals. Models, referents.
Progrés, esforç, superació.

Recursos

Ordinadors, programa tipus PowerPoint o similar, enciclopèdies, etcètera.

Desenvolupament

Es divideix la classe en grups de 3 o
4 alumnes i cada un d’aquests ha de
preparar un treball basat en la figura

d’algun personatge o personalitat
destacada que s’hagi fet famós pels
seus mèrits i reptes aconseguits,
hagi seguit o no una trajectòria
de formació convencional, o que
hagi aconseguit èxit malgrat algun
impediment, ja sigui el lloc on va
néixer o una discapacitat, per
exemple.
Cal parlar dels seus orígens i de quins
camins van seguir per formar-se
com a persones: el matemàtic John
Forbes Nash va aconseguir el Nobel
malgrat patir esquizofrènia; Stephen
Hawking va ser un dels físics més
importants de la història malgrat la
malaltia que patia, que el va deixar
pràcticament paralitzat; famosos
com ara Steve Jobs, Bill Gates o
Mark Zuckerberg van abandonar la
universitat per continuar formantse pel seu compte i donar forma als
seus propis projectes; esportistes
com Rafa Nadal o Fernando Alonso
només van estudiar fins a Secundària
24
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A casa

En família miren pel·lícules com Una
ment meravellosa, Erin Brokovich, La
teoría del todo, La xarxa social o Soul
Surfer que expliquen les històries
d’alguns d’aquests inspiradors personatges.
Per una altra banda, no cal ser un
personatge cèlebre per merèixer respecte pels assoliments aconseguits.
Estar content amb el que tenim i fem,
ser feliç amb els teus… com s’aconsegueix? Com s’equilibra la feina amb
la vida personal?

per convertir-se en esportistes d’elit,
etcètera.
Podem posar sobre la taula alguns
referents infantils i juvenils com ara
youtubers o famosos per discutir
quins són els seus assoliments, la
seva preparació i el seu futur. Poden
“puntuar” el mèrit o el valor del que
han aconseguit les diferents figures,
pensant en el que les seves feines
aporten a la resta del món.

Més

Quan els treballs estiguin acabats,
es presenten a classe davant la resta
dels companys; finalment, s’inicia un
debat sobre quines opcions veurien
factibles seguir ells mateixos per
formar-se de manera autodidàctica
més enllà de l’escola. Parteixen
d’analitzar què ha portat aquestes
persones a l'èxit: la passió pel que fan?
L’esforç? Seguir intentant malgrat els
fracassos? Superar un obstacle? Els
recursos personals? Els recursos
econòmics?
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Education worldwide

Objectiu

Conèixer les realitats d’altres nens i
nenes que viuen en països diferents
del nostre: des dels seus nivells
d’educació fins a les coses que
aprenen a l’escola, els seus interessos,
com són les seves escoles, etcètera.
Comprendre el valor del que tenim,
ser agraït. .

Idees clau

Ser conscients que el món està format
per molts països i que en cadascun es
donen titulacions diferents respecte
de l’educació. Pensar de manera
global. Entendre el paper bàsic de
l’educació dels ciutadans d’un país
perquè aquest progressi. Què passa

quan els homes i les dones d’un país
no tenen ni una educació bàsica?

Recursos

Ordinadors, pissarra digital, cartolines, tisores, cola, llapis, retoladors,
etcètera.

Desenvolupament

A la classe d’anglès se’ls proposa un
viatge virtual per conèixer realitats
educatives d’altres països del món,
tant d’altres llocs amb nivells de vida
semblants al nostre com de països
amb nivells de vida més precaris.
Poden trobar molta informació a la
pàgina web dedicada als Objectius
de Desenvolupament Sostenible de
Nacions Unides o a la de la Fundació
26
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sueca Gapminder, que compara
realitats de tot tipus a nivell mundial.
Es pot parlar també d’informes
de resultats en educació, com els
Informes PISA.
Es preparen murals en anglès per
temàtiques: amb estadístiques i
gràfics d’alfabetització a nivell mundial; diferències de gènere, tipus
d’educació i d’escoles, etcètera.
S’ordenaran a la paret de menys
grau a més grau de pressupost per
a educació i resultats. Sempre que
sigui possible, inclouran fotos de les
escoles d’aquests països.

Més

Amb els murals organitzen una
exposició en algun espai comú de
l’escola.
Poden discutir de quina manera
influeixen els recursos d’una escola en
l’educació del seu alumnat: tenir més
instal·lacions, mitjans tecnològics,
sortides, extraescolars… influeix en
l’educació que es rep? És font de
desigualtat?

A casa

Organitzen un esmorzar o un berenar
amb pares i avis i parlen de com era
l’educació quan ells eren petits: com
eren les escoles, què s’hi estudiava,
com es deien les assignatures, quins
llibres feien servir, etcètera.
Es busquen fotografies del mateix
col·legi als seus inicis, si té una llarga
història.
També poden esbrinar les diferències
entre les persones que naixien en
ciutats o en el medi rural.
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Concurs
“Profe ideal de
la nostra promoció”
Objectiu

Valorar la feina dels professors i
reconèixer aquells que mostren
més interès i responsabilitat per fer
classes amenes, interessants, ben
documentades i que incorporen les
noves tecnologies. Definit tot allò que
un docent ha d’aportar, el que valoren
més els alumnes i el que, sense que
sigui tan valorat o popular, és també
important i no se li acostuma a donar
importància.

Idees clau

Ser objectius i reconèixer la feina
d’aquelles persones que cada dia es
preocupen per impartir coneixement
i formar els seus alumnes, tant a nivell
educatiu com personal. Definir en què
consisteix la feina d’un docent, des de
la part purament acadèmica fins a la
proximitat, l’accessibilitat, el suport…
Ser agraïts.

Recursos

Ordinadors, impressora, bolígrafs,
etcètera. Premis, que seran objectes
elaborats per ells mateixos i personalitzats per a cada premiat.

Desenvolupament

L’activitat està dirigida sobretot als
alumnes de sisè que canvien de
centre o d’etapa. Valoraran l’ajut, els
valors i la preparació que han rebut
des que van començar l’escola.
L’objectiu és premiar i donar visibilitat
a la feina d’aquell professor que

mostri més dedicació, originalitat i
innovació quan imparteix les seves
classes o el que, per tota la seva
feina durant el curs, els va deixar una
petjada més gran.
Primer es prepara una enquesta amb
el Formulari de Google en la qual es
fan preguntes per puntuar cadascuna
de les qualitats i capacitats que ha de
tenir un bon mestre, un cop les hagin
consensuat (capacitat comunicativa,
escolta, coneixements, mètodes).
Després de preparar el formulari,
s’envia a tots els participants perquè
contestin —pot ser anònim—; es
recullen totes les respostes i se
n’extreuen resultats.
Es poden establir categories per
diferenciar els tutors dels professors
d’idiomes, dels d’educació física, etcètera.
La idea és que aquesta avaluació
tregui el millor de cada professor
que ha passat per les seves vides i
es faci de manera molt positiva.
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Més

A la festa de fi de curs s’anuncia
els dos professors finalistes i el
professor guanyador de l’enquesta.
Se’ls entrega un regal simbòlic per
premiar l’esforç i la dedicació.
Seria interessant que aquests premis
els creessin els mateixos alumnes
i fossin personalitzats per a aquest
professor.
Aquí teniu models de diplomes que
poden servir.

A casa

La família explica quins van ser els
seus professors preferits durant la
seva època d’estudiants, i per què ho
van ser: pel tracte, per la intel·ligència,
per la claredat en les explicacions,
perquè eren justos i tractaven tots
els alumnes de la mateixa manera,
etcètera.
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Responsables
de viure en
igualtat

Bloc12
bloque

Responsables
de viure en igualtat

Si hi ha quelcom en què som totalment
responsables és de la manera com tractem als
altres. Està en les nostres mans, per exemple,
portar a la pràctica cada dia el número 5 dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible
de Nacions Unides: viure d’acord amb el fet
de tractar amb igualtat totes les persones,
sense distinció de gènere.
D’alguna manera sembla que les desigualtats
en oportunitats per a homes i dones, nens i
nenes, nois i noies és quelcom que ve donat
per la societat. Però no és així. Al final, “allò
normal” o “allò acceptable” és un concepte
que es construeix amb la suma de les
actituds i els comportaments personals de
cadascun de nosaltres. I, al final, aquesta
igualtat de gènere es converteix no només
en un dret fonamental sinó també en la
base per construir un món en pau en què

tots contribueixin a un futur comú bo per a
qualsevol dels éssers que poblen el planeta.
A casa, a l’escola, en els llocs d’oci, des que
naixem, tant els nens com les nenes han de
rebre el mateix tracte, sense que existeixin
diferències ni a l’hora de jugar ni a l’hora
d’aprendre. Cadascun de nosaltres han de
portar aquest dret per bandera i permetre
que cada persona sigui i s’expressi com
vulgui, fent el que vulgui, sense que res sigui
exclusiu d’un sol gènere: les noies gaudeixen
tant jugant a futbol com els nois ballant, o elles
són tan capaces de fer estudis científics o
tecnològics com els nois estudiar infermeria
o educació infantil.
Durant els primers anys de la nostra vida
tenim dret a jugar amb tot tipus de joguines,
vestir qualsevol tipus de roba i de tots els
31
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1
Responsables
de viure en igualtat

colors, llegir qualsevol gènere de llibre,
mirar els dibuixos animats, les sèries o
els videojocs que més ens agradin, sense
que això signifiqui que són “de nens” o “de
nenes”. Tampoc fer quelcom “de nenes” o
“de nenes” significa ser pitjor o millor: frases
com "corres com una nena”, "pegues com
una nena” ho associem a fer quelcom d’una
manera ridícula o malament, quan córrer
o pegar com una nena pot ser tan ràpid o
tan fort com el que més. Per què fer sentir
insegur o ridícul a algú?
Què poden fer els nens i les nenes en aquest
sentit? Totes els nens i totes les nenes
tenen una gran responsabilitat i, al mateix
temps, una gran oportunitat en convertirse en els herois d’una generació que lluiti
per erradicar les desigualtats de gènere.
Com? Sumant. Un a un, una a una. Sent
sempre respectuosos amb els companys,
relacionant-se i jugant amb tots de la
mateixa manera, mirant a l’interior de les
persones i no sent superficials, valorant el
caràcter, el que algú fa pels altres, els seus
assoliments… Cada cop que ens alegrem
pel que l’altre o l’altra aconsegueixi, sense
enveges i sense diferenciar si és noi o noia,
farem un pas per a la igualtat real i serem un
exemple i una inspiració per als altres.
Aprenem des d’ara que el mèrit és per allò que
s’aconsegueix, no per qui ho aconsegueix,
tret que això signifiqui superació i esforç. Si
ens resulta natural el mateix tracte per a ells i
elles, quan siguem grans ens semblarà el més
lògic, i els que ens semblarà estrany i dolent
serà veure que a ells els paguen menys per fer
el mateix, que no ascendeixin les dones, que
els caps i governants siguin gairebé sempre
homes o que siguin les noies les que sempre
surtin despullades als anuncis, per exemple.
Ens semblarà abominable… perquè ho és.
Serem responsables de garantir la igualtat i
el món anirà molt millor.
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Juguem a tot!
Recursos

Pilotes, cordes, xanques, nines, cotxes, peces de construcció, cuines de
joguina, etcètera.

Desenvolupament

Un dia a la setmana, com a mínim, els
nens i les nenes disposen d’un parell
d’hores per jugar de manera lliure, no
dirigida. Només hi ha una condició:
tots juguen amb tots els jocs i amb
totes les joguines, indistintament de
si els agraden més uns o uns altres.

Objectiu
Ser conscients, ja des de molt petits,
que tots podem jugar amb tot, que
no hi ha joguines ni jocs de nens o
de nenes. No cal avergonyir-se per
preferir unes joguines a unes altres,
ja que no hi ha jocs de nens ni de
nenes, com no hi ha tasques de nens
i de nenes. Juguem segons el nostre
estat d’ànim, i aquest varia cada dia:
avui em ve de gust una cosa, demà
una altra, vull provar aquest joc o
joguina nova… A l’hora de jugar, tot
val si ens ho passem bé tots.

Idees clau

Jugar, divertir-se, experimentar, interactuar, etcètera. Tenir imaginació.
Avorrir-se i inventar o reinventar jocs.
Compartir jocs o joguines, somriures i
moments.

Cal jugar i provar-los tots. A més, es
juga de manera individual i també en
grup, per descomptat nens i nenes
barrejats. Tenim la responsabilitat
de no perpetuar estereotips sense
sentit, que en lloc d’unir ens separen.

Més

Cada cop més es parla de pensar en
patis d’escola que ajudin a eliminar les
diferències de gènere. El professor
els llegeix algun article a la premsa
que parli sobre el tema. Després, els
alumnes proposen idees per al seu
propi pati o espai exterior.

A casa
En família, durant el cap de setmana,
buscar alguna sèrie de dibuixos
animats per mirar tots junts.
Cal variar cada setmana i mirar
dibuixos de tot tipus.
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Ens encanta el rosa

Objectiu

Trencar amb els tòpics que limiten les
nostres vides i la nostra imaginació i
posen traves a la nostra personalitat
i llibertat.

Idees clau

Eliminar conceptes preconcebuts,
actuar sense prejudicis, desenvolupar
la personalitat en llibertat.

Recursos

Roba i accessoris de color rosa de
tot tipus. Aquest vídeo tan revelador
sobre el color rosa i el sexisme:
"El rosa no es para los niños" ales
càmeres ocultes de Gente Maravillosa
a YouTube.

Desenvolupament

La tradició i el costum han perpetuat
la idea que el rosa és un color només
de nenes, i es podria dir que és el
color més vinculat tradicionalment
al gènere. Malgrat això, només és un
color. I els colors, per descomptat,
no tenen gènere, no són ni de nois
ni de noies, són tots per gaudir-ne i
utilitzar-los com millor ens convingui.
Per això, per trencar amb estereotips
sense sentit, tots els nens i totes les
nenes de la classe trien un dia, si és
possible un cop al mes, per venir
vestits amb roba o complements de
color rosa.
Si no tenen peces o accessoris
d’aquest color, no fa falta comprar-los.
Poden compartir si altres companys
o companyes de classe tenen més
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d’una peça o complements com
ara bosses o plumiers, diademes,
gorres, etcètera.
Aquesta activitat la podem estendre
a altre colors (dia del color vermell,
blau ,taronja, groc, verd, etcètera) i
triar-ne un setmanal, per exemple,
per minimitzar l’impacte sobre el
color rosa i que es converteixi en un
més, especialment si pensem que
trobarem resistència entre l’alumnat
o les famílies, tot i que això també
servirà per treballar els prejudicis de
les famílies.

Més

Es llegeixen o s’escolten contes en
línia que expliquen històries sobre la
imposició que implica certs colors
en les nostres vides. L’objectiu, com
es tracta en aquest altre vídeo, és
“desprincesar”, empoderar les nenes
sobre el seu potencial i erradicar
els estereotips que les tornen
vulnerables. Nuestro día a día Desprincesar - YouTube.

A casa

Busquem un dia adequat per anar
tots de compres. Busquem alguna
botiga o marca que vengui roba
unisex, que sigui igual tant per a
nois com per a noies. Si no hi ha cap
botiga d’aquest tipus a prop de casa,
es poden mirar diferents propostes
en línia que aposten cada cop més
per aquesta tendència. La família té
la responsabilitat de mostrar als seus
fills que les normes establertes han
d’anar evolucionant.
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Cicle Inicial | Activitat 13

El dia de
provar esports
Objectiu
No hi ha esports de nois o de noies. HI
ha esports, i prou. És responsabilitat
de tots buscar allò que més ens
interessi, sense deixar-nos endur pel
que pensi la majoria.

Idees clau

Provar, experimentar i treure conclusions pròpies per decidir quin esport
agrada o interessa més. Entendre
que no hi ha res que no puguis fer,
que el límit el posa la teva capacitat
d’esforçar-te i intentar-ho.

Recursos

Estris i objectes per practicar
esport com ara pilotes de diferents
disciplines (futbol, bàsquet, voleibol,
tenis, golf), xarxes, porteries, cistelles,
raquetes, bats, tanques, màrfegues,
cintes, cèrcols, taules de skate,
pals de golf, maces, patins, peses,
dianes, llits elàstics, obstacles per a
parkour, etcètera. Espai on practicar
esport: el pati de l’escola, el gimnàs,
un lloc extern com un gimnàs o un
poliesportiu municipal.

Desenvolupament

Es proposa que hi hagi un dia per
provar tots els esports que s’ofereixen
com a extraescolars a l’escola; cada
alumne podrà practicar tots aquells
esports que més li interessin o li cridin
l’atenció, encara que mai no l’hagin
provat.
Els que es juguen en equip, com el
futbol, el bàsquet o l’handbol, es

practiquen de manera mixta, nois i
noies tots barrejats.
Podem preparar l’activitat dies abans
estudiant equips masculins i femenins
que s’associen presumptament a
un d’aquests sexes (futbol femení,
hoquei femení, dansa masculina,
voleibol masculí).

Més

Si l’oferta d’extraescolars esportives
no és gaire àmplia, el professor
d’Educació Física proposa un altre dia
dins de l’horari escolar per practicar
les disciplines que més interessen els
alumnes i les alumnes de la classe i
no hagin tingut oportunitat encara de
descobrir.
Us suggerim, per exemple, el salt
de trampolí o el llit elàstic, que és
un esport molt complet i que es pot
practicar durant tot l’any a cobert en
centres molt ben preparats per rebre
grups escolars.
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A casa

Es practica esport en família els caps
de setmana: cada membre proposa
una opció i tots la practiquen i van
rotant.
Han de ser propostes fàcils de fer i que
no impliquin una despesa econòmica:
sortir en bicicleta, a córrer pel barri o
pel camp; fer ioga; fer estiraments;
jugar a bàsquet o al ping-pong en
un espai públic; anar a un minigolf,
anar a la piscina o a la platja a nedar,
etcètera.
Si tenen videojocs de futbol, jugar
amb els equips femenins per variar.
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Prometo solemnement
respectar els altres

Objectiu

Desenvolupament

Erradicar qualsevol tipus de violència
de les nostres vides; no existeix cap
tipus de justificació perquè algú faci
mal a una altra persona, ni físicament
ni mentalment. No hi ha justificació per
a cap tipus d’abús. Hem d’aprendre
a conviure i resoldre els nostres
conflictes de manera pacífica.

S'organitza una celebració en què
tots els alumnes es comprometin
a no fer mal ni a maltractar mai cap
dels seus companys o companyes;
es pretén donar-li un “embolcall”
formal i seriós a quelcom que hauria
de donar-se per fet però que sabem
que no sempre és així.

Idees clau

Comprometre’ls personalment a
complir aquesta norma entra dins
del concepte de responsabilitat
personal en la part que ens toca
de les relacions humanes i la
convivència. Per a això es prepararà
una classe parlant de la importància
de respectar-se, de fer pinya,
d’acceptar no només els amics afins
sinó totes les persones amb els
quals ens toca compartir la vida.

Respecte, tolerància, empatia, ser
amables, dialogants. Assetjament
escolar, prevenció de l’assetjament i
tècniques de mediació de conflictes.
Compromís.

Recursos

Ordinadors, impressores, colors, tisores, cola, purpurina, etcètera.

Tenir un entorn de seguretat i un grup
de suport des de la infantesa pot ser
molt valuós i t’ajuda a créixer millor, a
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ser millor persona i a sentir-te estimat
i valorat. Tots expressaran la seva
opinió sobre el que esperen dels
altres quant a tracte, com ven que
es poden solucionar els problemes
i acceptaran el compromís de, per
la seva part, no participar en aquest
tipus de conflictes.
Seguidament es faran diplomes, bé
manuals amb elements artístics, o
bé a l’ordinador, en què es posarà
un text consensuat de “compromís
amb el respecte i contra la violència”
en què prometen no fer mal, ni pegar
ni insultar ni excloure els altres… i a
buscar solucions que ens permetin
ser i créixer junts.

A casa

Quan la gent se sent agressiva, aixeca
la veu. A casa, ens comprometem a
parlar amb un to pausat i de manera
tranquil·la. Els crits i els tons elevats
són prohibits.
Ja existeixen apps gratuïtes per
mesurar decibels, com ara Decibel
X.

Cada nen firmarà el seu i el llegiran
junts en veu alta.

Més

Dediquen un dia a l’escola a lluitar
contra el bullying. Preparen tallers,
imprimeixen cartells, organitzen dinàmiques de grup, etcètera.
A Pinterest hi ha una pila d’idees per
inspirar-se.
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Joc “Qui és qui?“

Objectiu
Valorar les persones pel que són al
seu interior, pel que fan i demostren,
al marge de diferències de sexe o
gènere. Ser capaços de descriure
una persona pel seu caràcter, gustos,
aficions, etcètera, sense utilitzar cap
tret del seu físic… i en anglès!

Idees clau

Buscar formes alternatives per
descriure i pensar com són els companys i les companyes de classe, més
enllà del seu aspecte, ja que aquest
és només una primera impressió i
a penes explica res del seu interior.
Valorar els trets de cadascú com
quelcom propi de la personalitat i no
del seu gènere. No fer diferències
entre gèneres. Donar oportunitats a
totes les persones. Evitar el prejudici.

Recursos

Fulls, llapis, tisores, bossa de feltre,
etcètera.

Desenvolupament

A la classe d’anglès s’escriuen els
noms de tots els alumnes en un full o
fulls, es retallen i es posen dins d’una
bossa de feltre; cada alumne agafa
un paper en què apareix el nom d’un
company o companya i no deixa que
ningú el vegi; un per un, surten davant
de tots i van descrivint la persona
que els ha tocat pels seus gustos i la
seva manera de ser, no pel físic, això
sí, anglès: si és callat o callada, mogut
o moguda, si li agrada la lectura, els
esports, treballar en equip, si és tímid
o tímida, etcètera.
L’anglès facilitarà no utilitzar gènere
en els adjectius, ja que no en té.
Tampoc es poden utilitzar tòpics ni
característiques amb prejudicis o
assimilables al gènere.
L’interior d’una persona no té cap tret
sexual: un pot ser delicat, sensible,
actuar amb brusquedat o energia
sent home o dona. És la nostra
responsabilitat reconèixer aquests
40
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A casa

Cada cap de setmana, un membre
de la família tria fer una activitat
determinada i tots han d’acceptar
i participar-hi; així coneixeran els
gustos i les aficions de cadascun amb
més profunditat.

trets com quelcom propi de la
persona però no del seu gènere.
Podem acabar jugant a posar totes
les descripcions doblegades en una
bossa, anar traient-les i esbrinar, per
la descripció, de qui parla.

Més

Si no tenen prou informació de tots els
companys, també es poden imprimir
qüestionaris tipus “Find someone
who”, que ajudaran a recopilar més
dades.
Un altre exercici per plantejar-nos
qüestions d’identitat vinculades o
no al gènere, com és el nom: seríem
diferents si ens canviéssim el nom o
seguiríem sent els mateixos?
Fem l’experiment durant uns dies per
veure com de vegades un nom pot
definir-nos sense que res hagi canviat
per dins?
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NO som res d'això
que diuen que som

Objectiu
Analitzar les frases fetes i les
expressions que es diuen sense
pensar-hi, només perquè és el
costum, la tradició o el que se sol
comentari, basat en clixés que no
es corresponen en absolut amb la
realitat però que acaben configurant
la nostra manera de pensar.
Erradiquem estereotips ximples que
no són realitat!

Idees clau

Posar fi als estereotips i prejudicis,
començant pels de gènere. Ser
conscients que en parlar configurem
el nostre pensament. Clixés, idees
preconcebudes, etiquetes mentals…

Recursos

Programes de software d’enregistrament d’àudio com ara Audacity
o WavePad, que permeten gravar
veus i posar-hi efectes de tota mena.

Desenvolupament

A la classe de música es proposa
el repte d’escriure una cançó o un
rap; la lletra ha de fer referència a
aquests estereotips de gènere dels
que parlàvem abans: les nenes de
rosa i els nens de blau; les nenes
juguen amb nines i els nens amb
cotxes; les nenes són fràgils i els
nens forts, etcètera. Les nenes
parlen de ximpleries. Les nenes són
enrevessades i retorçades. Els nens
són més nobles. Les nenes s’enfaden
més. Els nens s’arreglen amb una
bona baralla. Els nens no comprenen
els arguments complexos. Les nenes
han de ser guapes, en els nens no
importa. Les nenes són petites, els
nens són grans…
Tot això és veritat? Tots i cadascun
dels nens i les nenes són així? I si no
ho ets? Posem fi a totes aquestes
frases totalment subjectives que
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ens condicionen la manera d’actuar
o ens fa sentir-nos malament si no
hi encaixem. La lletra de la cançó ha
de reivindicar que tots som iguals i
diferents al mateix temps, però que
no és el gènere el que ens fa ser o
actuar d’una manera o una altra,
sinó el nostre caràcter i personalitat.
Algunes escoles ja han treballat
en aquest sentit i preparat la seva
pròpia cançó sobre el tema.

Més

Un cop tenen la cançó gravada,
la comparteixen amb els seus
companys d’escola i creen una
coreografia per fer-ne un vídeo de
Tiktok. Si no se senten capaços
d’inventar la seva pròpia lletra,
sempre poden triar una cançó que
per a ells representi aquest concepte
i fer-ne un playback o un lip dub.
Estaria bé mirar a classe aquest
interessant vídeo sobre quan i com
es creen els prejudicis i per què
“com una nena” resulta ser un insult a
partir d’una determinada edat. ¿Qué
significa hacer algo #ComoNiña? en
YouTube.

nenes i inclou material pedagògic
sobre la pubertat femenina per a
nens i nenes, professors i famílies en
anglès i castellà. Puberty Education
for Teachers, Students and Parents |
Always®

A casa

Per inspirar-se, amb la família,
escoltar cançons d’artistes que
reivindiquen la igualtat entre nois i
noies, com ara Beyoncé, Taylor Swift
o Aitana.
També podeu mirar un vídeo molt
interessant sobre els prejudicis de
tota mena, en homes i dones de
totes les edats i races: el prejudici
és per a tots, no només afecta les
dones, com veureu a Eliminemos los
prejuicios en YouTube.

Aquest vídeo forma part d’un
programa dedicat a empoderar les
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Mediateca de les dones poderoses
Es poden recollir casos com els
d'Atajate, un poble de Màlaga en
què a les cases els han posat el nom
de la dona que hi viu o d’antigues
propietàries, o el projecte de la web
“Wikimujeres”, una alternativa a la
Viquipèdia en què es realça la figura
de les dones, sempre en segon pla
respecte dels homes, etcètera.

Més

Objectiu
Recopilar exemples d’històries en
què es reivindica i s’exalça la figura de
la dona, per contrarestar una societat
que fins fa poc sempre havia donat
preferència als relats protagonitzats
per les figures masculines.

Idees clau

Recuperar la memòria, difondre
històries de dones conegudes o
anònimes que hagin destacat per la
seva tasca o la seva entrega, sigui del
tipus que sigui.

Recursos

Ordinadors, impressores,
cola, cartolines, etcètera.

Desenvolupament

tisores,

Es busca informació sobre accions o
esdeveniments que es portin o hagin
portar a terme per enaltir la figura de
la dona en la vida laboral o quotidiana:
documentar-se a Internet, contactar
amb associacions, fer entrevistes…

Amb tota la informació recollida, es
prepara una exposició perquè l’escola
conegui aquestes propostes tan
interessants per realçar i inspirar-se
en les històries protagonitzades per
dones. Com en aquest fabulós vídeo
(en anglès subtitulat i molt fàcil de
llegir), que incorpora el paper de les
dones en professions clàssicament
associades a homes, que es diu
Inspirando al futuro sin estereotipos i
ens adverteix que els estereotips es
formen justament durant la infantesa
i hem d’oferir models i referents
d’èxit diversos per no perpetuar la
desigualtat de gènere. La versió en
castellà, aplicada per l’escola Emilia
Menéndez de La Robla, aquí.

A casa

Juntament amb els pares i avis es
prepara un arbre genealògic i es
recopila informació sobre les figures
femenines de la família: els seus
estudis, la seva professió, les seves
aficions, curiositats, etcètera. Es
guarda tota la informació perquè no
se’n perdi.
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Anem de casament?
Objectiu
Posar-se en la pell d’altres persones
que no tenen les mateixes oportunitats que nosaltres per entendre
com és de complicat poder avançar
a la vida. Tenim la responsabilitat
de ser solidaris. Visibilitzar la discriminació contra les dones en molts
països, des de l’educació fins a
la participació o fins a la llibertat
personal. Ser nena en els països en
què les poques oportunitats que hi
ha són per als nens.

Idees clau

Treballar l’empatia; reflexionar sobre
el fet que el nostre lloc de naixement
és només una loteria i que la sort
del nostre origen marca les nostres
oportunitats a la vida. Discriminació
i justícia. Paper de la dona en el
progrés de la societat. Drets Humans
i Drets del Nen. Respecte, llibertat
d’elecció i llibertat d’opinió.

Recursos

Ordinadors, fulls, llapis i bolígrafs;
attrezzo.

Desenvolupament

Es prepara una obra de teatre
sobre una noia que neix en un país
situat a l’anomenat Tercer Món, en
què la situació econòmica és molt
més complicada que en països
desenvolupats, amb problemes de
vegades per cobrir les necessitats
bàsiques; en aquests llocs, per
aquests motius econòmics i/o per
manca d’educació i/o per tradicions
desfasades, les noies no poden
estudiar ni treballar i la seva única
opció a la vida és contraure matrimoni.

es trien els actors; es preparen el
decorat, l’attrezzo, etcètera, entre
tots els alumnes.

Més

Es representa l’obra per a tots els
alumnes de l’escola. Per a l’entrada
s’estableix un preu simbòlic. Els
diners recaptats en la taquilla es
destinen a alguna ONG que ajuda els
nens en països menys desenvolupats
com Aldees Infantils SOS, que
inclouen en la seva tasca programes
que compensen les desigualtats i
discriminacions de gènere, especialment en les nenes.

A casa

Es busquen pel·lícules, llibres o
documentals que expliquen les
històries d’aquestes injustícies i
diferències que pateixen les nenes
i els nens nascuts en països menys
desenvolupats o amb tradicions
injustes que limiten la seva llibertat
com a persones.

Es busca documentació veraç per
preparar la història; s’escriu el guió;
45
Aldees Infantils SOS

Programa d'Educació en Valors per a Infantil i Primària. Curs 2022-2023

bloc 2

Cicle Superior | Activitat 19

No fa gràcia
Objectiu
A més de com a individus, tenim
responsabilitats com a col·lectiu.
Com a grup hem de ser crítics, prendre consciència d’allò amb què estem
d’acord i amb què no, i comença a
expressar opinió com a grup.

Idees clau

Educar en valors” els alumnes i les
alumnes perquè siguin les millors
persones possibles en el futur,
perquè tota la societat i el planeta se’n
beneficiïn. Mostrar rebuig, denunciar,
no minimitzar la gravetat i no deixar
passar determinats fets.

Recursos

Ordinadors, impressores, bolígrafs i
guixos de colors.

Desenvolupament

A la classe de Tutoria es proposa
portar un cop al mes exemples
dec asos que promoguin les diferències de gènere: als mitjans de
comunicació (premsa, ràdio, televisió, etcètera); a les xarxes socials; als
anuncis de publicitat; a la vida diària,
en associacions, equips d’esports,
entitats diferents, centres cívics,
etcètera.
S’exposen els casos, es forma una
opinió conjunta sobre el tema i es
decideix com actuar i denunciar
aquests exemples que només
perpetuen pensaments endarrerits,
abusius i acomplexats. També
deixarem un espai per a frases
fetes, típiques o tòpiques, acudits
sexistes… A la pissarra o a la llibreta
els escriurem i guixarem amb una
línia vermella o violeta.

Més

Si creuen que algun dels casos o
conductes plantejades és molt greu
o porta perpetuant-se tota la vida
en el temps i no s’aconsegueix cap
assoliment amb simples queixes,
es poden posar en contacte amb el
Defensor del Poble, que també té un
apartat especial per a menors.

A casa

S’escriu un “decàleg” com els de fusta
amb frases positives que diguin com
respectem, estimem i valorem en
aquesta casa a totes les persones. Es
pot fer amb llistons, amb cartolines o
en una pissarra, per exemple. Pot ser
un tauler de benvinguda ben maco.
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En primera persona

Objectiu
De vegades ens costa o preferim
no fixar-nos en les situacions
discriminatòries que es produeixen
per temes de gènere en la infantesa,
la joventut i la vida en general. És una
qüestió d’empatia: el que li passa
a l’altre, encara que no em passi a
mi, puc sentir-ho i puc defensar-ho.
Ajudem-los a posar-se en el paper
dels que pateixen perquè assumeixin
la responsabilitat de no parlar a
la lleugera, defensar i respectar,
rebutjant fer mal als altres.

Idees clau

Mostrar, difondre, explicar, compartir,
etcètera. Les diferències de gènere
ens afecten a tots, nois i noies. Si
s’aconsegueix eliminar-les, viurem en
una societat millor. Empatia.

Recursos

Ordinadors, mòbils, tauletes, vídeojocs, etcètera.

Desenvolupament

A la classe d’Informàtica o Tecnologia
es proposa crear com hauria de
ser una app o un videojoc que fos
capaç de mostrar les diferències
quotidianes que tenen lloc entre
nois i noies, i que no permeten que
es desenvolupin en plena llibertat
de pensament, comportament i
oportunitats a la vida.
Preparar un guió o un pla d’etapes
del joc amb escenaris, personatges,
situacions: moments en què se les
sobreprotegeix perquè es considera
que les noies són dèbils; moments
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en què pateixen agressions pel fet
de ser dones o per anar vestides
d’una manera o d’una altra; moments
en què no poden accedir a una
feina en les mateixes condicions o
se’ls nega per ser noies o estan en
estudis, professions o esports on hi
ha més homes… fent creure que no
tenen tantes habilitats per aprendre
assignatures “de ciències”; les opcions de treball; les diferències de
salari, etcètera.
Com es desenvolupa el joc? Què
s’ha d’aconseguir? Podem canviar
de perspectiva i viure-ho tot un
altre cop sent nois? Dibuixaran els
personatges i presentaran la seva
proposta.
Es votaran aquells que aconsegueixin
millor l’objectiu i resultin més
estimulats o jugables.

A casa

Si tenen consoles i videojocs, analitzar
si n’hi ha més de nois que de noies i
quin contingut té cadascun perquè
siguin classificats així.
Creieu que són sexistes o no? Com
podrien ser més integradors, si no ho
són prou?
Fem propostes en família de com seria
aquest videojoc de manera ideal.
Abordar el repartiment de rols per
gènere… es compleix a la nostra llar?
Fer una llista de tasques de les quals
es puguin fer responsables els més
menuts, sense distinció de sexe: ferse el llit, regar les plantes, tenir cura de
les mascotes, rentar els plats, treure la
pols, escombrar, ordenar, classificar i
llençar la brossa al reciclatge…

Més

Un cop desenvolupat el guió de l’app
o videojoc, el converteixen en realitat
utilitzant eines cada cop més senzilles
i usables que es troben a Internet,
com ara App Engine o Good Barber.
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Totes les nostres accions tenen un impacte
al planeta. En alimentar-nos, vestir-nos,
moure’ns… gastem energia i aigua i generem
CO2. I si hi sumem els impactes petits de
cada persona i els enormes impactes de
les indústries o els transports mundials,
la contaminació es converteix en una
cosa seriosa que fins i tot afecta la part de
l’atmosfera que actua com a escut protector
de la Terra davant del sol. Si aquest escut
es fa malbé, llavors les temperatures es
descontrolen, els gels dels casquets polars
es fonen i posem en perill el delicat equilibro
de la natura.
L'ODS 13 parla precisament d’aquesta
preocupació, de combatre entre tots el
canvi climàtic i els seus efectes. En parlem
a casa, a l’escola i als diaris. A tots ens
preocupen els indicis que quelcom gros

està passant: pugen les temperatures,
s’esgoten les energies, la contaminació
augmenta, desapareixen espècies d’animals
i de plantes… alguna cosa haurem de fer.
Però… pots tu, una persona sola, un nen o
una nena, fer-te responsable d’això que és
tan gran? Segurament pensaràs que això de
tanta envergadura només els governs, els
polítics, les organitzacions internacionals o
els adults ho poden arreglar. I sí, en part és
veritat, perquè per fer lleis, normes i canviar
estructures fa falta que es posin d’acord,
però també hi ha les coses que sí pots fer.
Tots, petits i grans, som ciutadans i també
consumidors i, per això, podem triar, que ja
és molt. Som responsables del que, un a un,
decidim fer respecte al medi ambient. Són
molts granets de sorra que, sumats, poden
produir canvis molt positius. Sobretot en la
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manera de veure les coses. Fa 50 anys llençar
una bossa a terra no tenia importància i ara
ho veiem com quelcom que està malament,
que fa mal al planeta. Ara sí que podem
pensar, sentir i actuar i fins i tot demanar
canvis responsables, i estem obligats a
col·laborar amb el nostre granet de sorra.
Únicament amb la participació i implicació
de tots serem capaços com a societat de
posar fi a aquesta situació que està posant
en perill el nostre planeta (la nostra única llar)
i la de milions d’espècies d’animals i plantes
amb els quals el compartim.
Què podem fer nosaltres? Doncs canviar
els costums i no ser tan còmodes i fins i tot
renunciar a algunes coses, perquè fer-ho
ens salva la vida. Per exemple, amb petits
gestos com ara estalviar aigua, tancar
els interruptors de la llum quan no són
necessaris, no engegar la calefacció o l’aire
condicionat si podem arreglar-ho posantnos més o menys roba, reutilitzar les coses i
no consumir perquè sí, ser molt curosos amb
l’ús de plàstics i no gastar combustibles si
podem anar a peu, amb bici o amb transport
públic.
Cap d’aquests consells és nou, però costa
molt aconseguir-ho, perquè cadascú pensar
“per ni no canviarà res”. Doncs la teva
responsabilitat amb el planeta és pensar
que sí, que canvia i que tu, almenys, ho faràs
bé. I, si és possible, contagiar tanta gent
com sigui possible perquè també ho facin
bé. L’objectiu (i la responsabilitat) és que al
final a ningú li sembli bé no fer-ho i la nostra
petjada ecològica passi de ser una petjada
de gegant a una de formiga. Pensa que som
vuit mil milions de persones al món trepitjant
al mateix temps… Te’n faràs responsable?
Ens hi va la salut del planeta!
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Festa verda

Objectiu
Es prepara una festa per reivindicar
que tots, petits i grans, col·laborem
davant l’emergència climàtica. Encara que siguin petits, també aporten el
seu granet de sorra.
Podem aprofitar el dia 22 de març,
Dia de l’Aigua, o el 22 d’abril, Dia de
la Mare Terra, o el 22 de maig, Dia
del Medi Ambient, per exemple.

Idees clau

Comprometre’s amb la salut del
planeta i valorar-la de manera festiva i
en positiu. Assumir la responsabilitat
de tenir-ne cura sempre fent tot allò
que estigui al nostre abast.

Recursos

Desenvolupament

Amb totes les classes d’Educació
Infantil i Primària, s’organitza una gran
“Festa verda”. Es pot fer coincidir
amb alguna data significativa.
Es preparen activitats de tot tipus: es
porten esqueixos o plantes petites i
es col·loquen en testos amb terra
per regalar; es pinta un gran arbre
amb els palmells de les mans; es
construeixen mòbils per penjar del
sostre amb ampolles de plàstic per
reivindicar el reciclatge, etcètera.
I, sobretot, s’incideix en el missatge
que davant d’aquesta situació
d’emergència climàtica que vivim el
més important és reduir el consum
en general.

Testos de diferents mides, terra,
plantes; paper d’embalar, pintura de
mans; ampolles de plàstic, etcètera.
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Més

Com a fi de festa, tots junts canten
cançons sobre el planeta i la natura,
aquesta meravella de llar de la qual
gaudim i a la qual hem de fer cas.

A casa

Portar a casa alguna planta que han
plantat a l’escola i es responsabilitzen
de tenir-ne cura, perquè allò “verd”
impregni la llar.
Preparar etiquetes on-off com a recordatori per apagar els llums quan
no es facin servir.
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Esmorzars sense impacte
També es porten carmanyoles i
tupperwares, hi escriuen el seu nom i
es decoren amb adhesius i retoladors
permanents. Prohibit, a partir d’ara,
portar l’esmorzar en qualsevol altre
contenidor o embolcall.

Més

Si cal, fer nous contenidors per
emmagatzemar el material, els jocs
i les joguines de la classe, reciclant
caixes de cartró prou resistents.

A casa
Objectiu
Utilitzar objectes i estris de vida
llarga, que no s’hagin de llençar de
manera immediata, per reduir el
consum i la despesa de recursos de
manera innecessària.

Es compren tots els productes de
la llar tan petits com sigui possible
o a granel per reduir al màxim els
envasos: el menjar, la beguda, els
detergents per a la rentadora i per
al rentavaixella, etcètera. D’aquesta
manera, es minimitza l’ús d’envasos
de plàstic.

Idees clau

Pensar en aquelles coses que
es poden modificar fàcilment en
els nostres hàbits i estils de vida,
per minimitzar la nostra petjada
ecològica al planeta.

Recursos

Robes tipus arpillera o sac, tisores,
grapadora, cordó o goma elàstica;
carmanyoles, adhesius, retoladors
permanents, etcètera.

Desenvolupament

Es fa un taller per crear bosses de roba
per portar l’esmorzar o el berenar i
personalitzar les carmanyoles.
Se'ls pot ajudar a retallar una peça
de roba prou gran per guardar-hi
el menjar; se li dona forma amb la
grapadora i fins i tot se li pot afegir
un cordó o goma elàstica per tancarlo i agafar-lo amb la mà.
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Taller de folres per aprendre
a reduir i reutilitzar

Objectiu
Reciclar està molt bé, però abans
hem d’aprendre a reduir i reutilitzar
materials per abaixar el consum
i, al mateix temps, tenir cura dels
objectes per què perdurin més en el
temps. Pla rodó.

Idees clau

Reciclar, reduir i tenir cura de les
coses perquè la seva vida sigui al
més llarga possible i no hagin de ser
substituïdes en poc temps a causa
del poc manteniment i al mal ús.

Recursos

Diaris, revistes, restes de paper de
regal o d’embalar, mapes de viatges,
etcètera; tisores, cinta adhesiva i
llibres.

Desenvolupament

Els alumnes porten tota mena de
papers que tinguin a casa i no facin
servir, com ara diaris, revistes, restes
de paper de regal, d’embalar, dibuixos,
mapes, fulls escrits i descartats,
etcètera. Amb tots aquests es folren
els llibres de la classe i fins i tot els
llibres de la biblioteca de l’escola: es
prenen mesures, es talla el paper i
s’ajusta amb cinta adhesiva; a més
de reutilitzar tots aquests papers
que acabarien a les escombraries,
s’evita comprar folres de plàstic i
s’aconsegueix que els llibres estiguin
més protegits i que, per tant, es
mantinguin en bon estat durant més
temps..

Més

Podem fer nous contenidors per emmagatzemar el material, els jocs i les
joguines de la classe amb caixes de
cartró dur que tinguin resistència per
aguantar pes o construïdes a partir
de palets de fusta reutilitzats.

A casa

Reduir també és intercanviar.
Agafem tots aquells llibres que ja
hem llegit i no tenim intenció de
tornar a repassar i els portarem a
alguna botiga o mercat ambulant on
es puguin intercanviar
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Superherois del medi ambient.
Quin ets tu?
Objectiu
Deixar volar la imaginació i pensar en
tot allò que es podria fer per evitar
l’emergència climàtica si tinguéssim
superpoders.

Idees clau

Imaginar, no posar límits a la fantasia,
creure en els nostres poders, que
són infinits. Ser capaços d’actuar
tots junts canviant els nostres hàbits
quotidians.

Recursos

Fulls, cartolines, colors, ceres, retoladors, roba, tisores, etcètera.

Desenvolupament

A la classe d’anglès, cada alumne
ha d’imaginar un superheroi que
tingui superpoders capaços d’evitar l’emergència climàtica: són

capaços de generar energia per
cobrir les necessitats de totes les
persones; proveir d’aigua tots els
embassaments i rius del planeta;
controlar les temperatures perquè
no continuïn pujant els termòmetres,
etcètera. La descripció del personatge i els seus poders ha d’escriure’s
en anglès. Si necessiten ajut, utilitzen
el diccionari. Com a idees podem
tenir Energyman, Water Girl, Animal
Defender, Plant Grower…

Més

Un cop s’han definit els poders del
nostre superheroi, es dibuixa per
donar-li forma. Hi ha molts llibres i
pàgines d'internet en què inspirar-se
per convertir-lo en realitat.

A casa

Participar en família en alguna causa
solidària que lluiti per preservar el
medi ambient.
Hi ha moltes organitzacions i entitats
que organitzen carreres, mercadets
ambulants o esdeveniments solidaris.
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Planeta ou

Objectiu
No hi ha res més delicat que un
ou per aprendre el que implica
responsabilitzar-se d’algú o de
quelcom fràgil i tractar-ho amb
cura. Recuperem així una activitat
històrica del nostre programa
educatiu que sempre ha gaudit de
gran acceptació.

Si en algun moment se’ls trenca no
passa res. Se n’agafa un altre i es
decora. Però atenció! L’objectiu és
cuidar-lo tan bé i amb tanta atenció
que no hi hagi moltes opcions que hi
hagi accidents.

Més

Idees clau

Ser curós i parar atenció, estar
pendent d’alguna cosa, responsabilitzar-se de les coses delicades.

Si tot va bé amb l’ou, més endavant,
entre tota la classe, poden adoptar
una mascota viva: una planta, un peix,
una tortuga, etcètera. S’organitzen
de manera responsable perquè mai
els falti l’atenció adequada.

Recursos

A casa

Un ou; aquarel·les, tremp o pinzells;
retoladors; ulls mòbils, etcètera.

Desenvolupament

Portar un ou a la classe de tutoria;
el decoren com els vingui de gust
i els sembli més maco: amb forma
de persona, de mascota, de planeta,
etcètera.

Es fan responsables de tenir cura
de les plantes o, si tenen espai, de
plantar un petit hort i mantenir-lo
viu; cal estar pendents de regar
quan toca, de canviar la terra, de
posar-hi vitamines, etcètera. Si són
responsables i tenen cura, aquestes
plantes i aquest hort formaran part
de la família durant molt de temps.

Li posen un nom i es comprometen
a cuidar-lo durant un temps
determinat (dues setmanes, un mes,
un trimestre, tot el curs…).
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Aprenem a reparar coses
Objectiu

Reutilitzar tot allò que pugui tornar
a ser usat. Abans de desfer-se de
qualsevol objecte o estri, pensar
si pot ser reparat o tenir una altra
alternativa d’ús. Rebutjar la idea de
fer servir i llençar les coses, d’avorrirse’n o de demanar alguna cosa nova
només perquè és moda, quan hi ha
coses que continuen servint.

Idees clau

Reparar, reformar, restaurar, reutilitzar, reusar i economia circular. Tots
els sabers són útils per a tots, sense
distinció d’edat o sexe.

Recursos

Cola, tisores, fil, cinta adhesiva,
paper, colors, etcètera.

Desenvolupament

Ses recullen objectes de la classe i
de l’escola que estiguin fets malbé o
una mica trencats (llibres, joguines,
mobiliari senzill); també es porten
de casa joguines o jocs que estiguin
deteriorats.
Entre tots, i amb l’ajut del professor,
s’analitza de quina manera es poden

arreglar, i si no es poden arreglar
quin altre ús se’ls pot donar. Un cop
decidit, es posen mans a l’obra amb
els materials i estris que tenen per
recuperar-los o donar-los una nova
vida. Alguns pares i mares poden
participar organitzant tallers per
ensenyar a reparar una bicicleta, a
cosir, etcètera.

Més

S’organitza un mercat ambulant amb
tots els objectes i joguines reparats i
es venen per un preu simbòlic. Amb els
diners recaptats es fa una donació a
Aldees Infantils SOS perquè continuïn
treballant i responsabilitzant-se dels
menors que han perdut la cura dels
seus pares.

A casa

Es fa una llista de totes aquelles
coses que poden ser reparades i
que no cal llençar a la primera de
canvi: roba que es pot tallar o cosir
per seguir fent-la servir; sabates
que el sabater pot arreglar perquè
continuïn servint; mobles antics
que es transformen en prestatges,
etcètera.
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Plantem un arbre

Objectiu

Idees clau

enciclopèdies, a internet, preguntant
als pares i als avis, etcètera. Amb tota
la informació recollida, cada alumne
(o per grups) presenta una proposta
d’arbre i s’exposa davant tots els
companys, explicant quin tipus de
terra, sol, humitat i clima necessita.

Recursos

Entre tots analitzen quina podria
ser la millor opció (pel seu origen,
necessitats, delicadesa o robustesa,
etcètera) i se’n fa una votació.

Investigar sobre la natura, entendre
el cicle i el ritme de la vida, fer que
formi part de les nostres vides,
responsabilitzar-nos d’ella.
Protegir la biodiversitat, investigar,
aprendre, plantar, cuidar i gaudir-ne.

Ordinadors, tauletes, enciclopèdies,
fulls, llapis, bolígrafs; terra, llavors o,
en el seu lloc, un arbre petit.

Desenvolupament

Decideixen plantar un arbre a
l’escola (si no hi ha terreny, també
es pot plantar en un test gran) i
responsabilitzar-se’n; aquesta responsabilitat comença triant l’espècie
adequada.

Aquest serà l'arbre que es plantarà
en grup en l’espai més adequat
de l’escola o, si no és possible, es
demanarà un espai en un jardí del
municipi, al servei de parcs i jardins,
que potser col·laborarà en aquesta
iniciativa.

Per a això, busquen informació en
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Més

S’encarreguen les llavors de diferents espècies: es busca l’espai
o el recipient adequat, es planta
i s’organitzen per regar-lo i estar
pendents de la seva cura. Tots els
alumnes han de responsabilitzarse’n.

A casa

Participar en alguna plantada d’arbres popular. Cada cop són més les
associacions que aprofiten alguna
celebració o festivitat per plantar
llavors o petits arbres.
A més d’una activitat lúdica a l’aire
lliure, és una oportunitat magnífica
per preservar el medi ambient.
Si no està disponible aquesta
activitat podem visitar junts un
centre de jardineria i comprar llavors
o plançons per fer-ho al nostre balcó
o terrassa.
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Reduir la nostra petjada
S’han de convertir a una unitat
de mesura comuna, encara que
sigui inventada com, per exemple,
“un impacte” (i cada acció valdrà
més o menys impactes segons es
decideixi).

Objectiu

Aconseguir que la nostra petjada
ecològica o mediambiental es redueixi al màxim possible; reduir el
consum de tot el que estigui en les
nostres mans i intentar no alterar ni
interferir en l’ordre dels ecosistemes
i la biodiversitat.

Idees clau

Reduir el consum de recursos per
interferir de la menor manera possible
en l’equilibri del nostre planeta.

Recursos

Ordinadors, tauletes, programa de
fulls de càlcul o similar, calculadores,
etcètera.

Desenvolupament

A classe de Matemàtiques, crear uns
fulls de càlcul per quantificar la seva
“petjada ecològica setmanal”.
Hi han d’aparèixer camps com
consum de llum, gas i aigua; reciclatge
d’envasos; consum de productes de
kilòmetre zero; productes en envàs i
a granel de la cistella de la compra;
desplaçaments realitzats i de quina
manera, etcètera.

Un cop seleccionats tots el camps,
s’introdueix la informació al principi
de l’experiment. L’objectiu? Aplicar
mesures de reducció de l’impacte,
com la reducció d’ús de l’aigua i
l’energia, d’envasos; la reutilització de
paper i altres matèries, canviant els
hàbits de desplaçament, etcètera.
Podem anar mirant les xifres repetint
el càlcul mes a mes i observant
com les xifres de consum es
redueixen amb les nostres accions
responsables.

Més

Es fa un test que aporti idees per
reduir la petjada ecològica el planeta.
Existeixen moltes calculadores de
petjada ecològica que ens poden
inspirar per veure quant consideren
que contamina o consumeix cada
tipus d’acció de la nostra vida
quotidiana.

A casa

Elaborar una llista amb els ritmes de
la llar: a quina hora s’estudia, es cuina,
ens dutxem; quan es fa la compra,
on, amb quina freqüència, etcètera.
S’analitza tota la informació i es
modifiquen horaris o hàbits per
reduir el consum d’energia o compres
innecessàries.
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La nostra dieta impacta
Objectiu

La dieta de les persones també té
un impacte enorme en la “salut” del
planeta. Es reflexiona sobre quins
canvis es poden introduir per reduir
aquest impacte. Impacta igual menjar
verdures que carn? És més sostenible
la dieta mediterrània que altres
dietes? Quins nutrients són realment
imprescindibles i quins estan sobrevalorats o sobredimensionats en la
nostra dieta?

Desenvolupament

A la classe de Medi Natural o
Ciències Naturals, per grups, es
busca informació sobre l’impacte
en el planeta de la indústria
agroalimentària: tant de la indústria
de cereals, verdures i fruita, com
de la ramaderia —boví, porcí, d’aus,
etcètera.
S’analitzen múltiples factores: la
necessitat d’aigua per als cultius,
l’impacte dels hivernacles amb
plàstics, les tones d’aliment que
requereix la ramaderia, les emissions
de CO2 que aquests animals emeten
a l’atmosfera, etcètera.
Hi ha múltiples estudis internacionals
sobre tots aquests temes, alguns
dels quals estan recollits en la
pàgina de l'Organització de les
Nacions Unides per a l'Alimentació i
l'Agricultura (FAO).
Traslladar aquesta informació de
manera visual molt simple pintant
en un full quadriculat requadres
petits amb diferents colors (verd per
a les verdures, groc per a cereals i
llegums, vermell per a carns, blau per
a peix, etcètera).

Idees clau

Dissenyar una dieta equilibrada i
variada, que tingui en compte les
repercussions d’aquesta en el medi
ambient.

Recursos

Ordinadors, tauletes, programes
de presentació tipus Power Point o
Prezzi. Fulls quadriculats i colors.

Cada porció d’aliment té un valor en
requadres segons el seu impacte
ecològic. Per exemple, una porció
de carn, que suposa haver alimentat
l’animal amb pinso i farratge, ocupa
10 caselles, mentre que una porció
de verdura del nostre menú n’ocupa
1 sola.
Com més elaborat sigui l’aliment,
com els preparats, més requadres
ocupa. Així veurem en el paper quant
ha impactat un menú qualsevol del
nostre dia a dia.
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Quan ho tinguin clar ho traslladaran
a una presentació en ordinador
perquè tothom pugui veure-la i
compartir-la. Podem assignar a
cada alumne un menú concret per
veure-hi diferències. Per exemple:
“nit d’hamburgueses” o “esmorzar
a l’escola” o “el meu àpat favorit” o
“pastís d’aniversari”…

Més

A casa

Elaborar un menú setmanal per tenir
control del que es menja i el que
es compra; s’introdueix el màxim
possible de cereals, verdura i fruita i
es redueix la ingesta de carn i menjar
processat. Es compra cada dia si
és possible, per evitar consumir en
excés i que els productes caduquin
o es posin en mal estat.

En finalitzar les presentacions,
es porta a terme un debat entre
els alumnes i es valora mediambientalment la dieta setmanal
que proposa l’escola. Si hi veuen
desviacions que podrien corregirse canviant plats, podrien suggerirho sempre que no canviï el valor
nutricional que ha d’aportar.
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Enquesta de mobilitat escolar

Objectiu

Conscienciar-se que caminar, anar
amb bicicleta o fer servir el transport
públic reporta beneficis, a la nostra
salut i a la del planeta.

Idees clau

Fer exercici de manera habitual, reduir
l’ús del vehicle privat per millorar
la forma física i la contaminació, el
consum d’energia i la despesa de
l’economia familiar.

Recursos

Ordinadors, tauletes, impressores,
paper, llapis o bolígrafs.

Desenvolupament

A classe d’Educació Física es prepara una enquesta perquè la facin
tots els nens i les nenes de l’escola,
a més del professorat i les famílies
amb l’objectiu d’analitzar com es
desplacen d’un lloc a un altre.
Per preparar el test es pot utilitzar la
plantilla dels formularis de Google,
per exemple, que és pràctica i
senzilla.
Es pregunta tant pels dies laborables
com pel cap de setmana i els
períodes de vacances, per conèixer
els seus hàbits de mobilitat de la
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manera més àmplia possible. Com
venen a l’escola? Quina distància
recorren? Per què ho fan així? Que
els convenceria per canviar? Està el
centre preparat per rebre patinets,
bicicletes, etcètera? On aparquen
i esperen els cotxes a la nostra
escola?

A casa

S’elabora un pla per reduir l’ús del
vehicle propi; amb els diners que
s’estalviïn en reduir-ne l’ús, es
fauna excursió al mes, en transport
públic, bicicleta o caminant, per
descomptat!

Un cop es facin les enquestes, se
n’extreu la informació i s’analitzen les
dades.

Més

Per conscienciar els alumnes, professors i famílies del centre que cal
apostar per una mobilitat verda i
reduir al màxim l’ús del vehicle privat,
s’organitza una caminada conjunta
un cop per trimestres.
Des de l'AFA es pot proposar una
activitat col·lectiva de marxa nòrdica
per afavorir la forma física en família
o participar en una carrera solidària
que compti els passos que fan els
participants i els premiï per la seva
activitat.
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Diputats per un Dia: ¡A participar!
Què és Diputats per un dia?
Cada any, aquest programa 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 fent aquest projecte i
treballant el valor de la Responsabilitat
amb els ODS, t’encantarà portar els
teus alumnes a aquesta activitat tan
interessant. Es tracta de preparar una
ponència de no més d’un full d’extensió
amb el que heu treballat i reflexionat
sobre els ODS i el valor del curs per
compartir-ho amb les altres escoles
participants. També us demanem que
prepareu uns compromisos que els
nens proposen complir per millorar la
societat.
En cada comunitat autònoma participa una escola per província, que
pot portar un nombre limitat de
nens segons el nombre d’escons de
l’hemicicle. Un portaveu de cada escola
exposa el seu escrit i compromisos a
l’estrada i, després que tots els hagin
llegit, els nens voten el que més els
ha agradat. Es fa un recompte i es

llegeixen 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
i té un enorme interès en l’educació
en els valors i en els ODS.
Si vols més informació o directament
sol·licitar plaça per participar a
Diputats per un Dia pots enviar un
correu electrònic (amelialopez@
aldeasinfantiles.es) a la coordinació
del programa, o trucar al telèfon
d’assessorament permanent.

Telèfon
d'assessorament
permanent

670 696 588
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Com preparar-nos per ser
representants de la nostra província?
OBJECTIU

Fomentar el debat, la participació activa, la reflexió sobre valors, l’expressió
d’idees oralment i per escrit, la pre-sa
de decisions i l’assumpció de compromisos a nivell individual i grupal.
Aquí teniu una presentació en format
vídeo d'aquesta activitat.

SOL·LICITAR LA
PARTICIPACIÓ
Si esteu interessats a participar
podeu sol·licitar-ho en aquest correu
(amelialopez@aldeasinfantiles.es),
indicant el nom de l’escola, localitat
i província, professor responsable,
telèfon fix i mòbil i correu electrònic per
a comunicacions. En aquest moment
entrareu en una llista d'espera.
Donem prioritat a les escoles que
no han participat encara en aquest
acte, per la qual cosa, si ho heu fet
anteriorment, és possible que quedeu
a l’espera.
És possible que en aquest moment no
sapiguem encara la data de realització
de Diputats per un Dia en la vostra
comunitat autònoma, però se us
comunicarà tan aviat com ho sapiguem

nosaltres.

PREPARAR LA PONÈNCIA
Si heu rebut la confirmació de la
vostra participació, enhorabona, els
vostres i les vostres alumnes seran
Diputats per un Dia!
Ara us heu de posar mans a l’obra i
preparar una ponència per llegir el
dia de l’acte, escollir el portaveu i
triar uns compromisos.
El tema de la ponència és el del valor
d’aquest curs: la responsabilitat
relacionada amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible 4
(educació de qualitat), 5 (igualtat
de gènere) i 13 (acció climàtica). Us
recomanem que treballeu algunes
de les activitats del programa per
familiaritzar-nos amb aquests ODS i
el que impliquen. Podeu triar parlar
de tots ells o centrar-vos en el que
us interessi més.
La vostra ponència pot versar sobre
les experiències en fer aquestes
activitats o ser reflexions que tracten
d’aquests ODS, després de fer una
o diverses sessions explicant-les a
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l’alumnat. Pot incloure trossos en vers,
històries ficcionades que representen
el valor o el que a vosaltres us inspiri
més per arribar a l’audiència.
El text no ha d’ocupar més d’un full
per facilitar-ne la lectura i per contribuir
a l’agilitat de l’acte. En el cas de les
comunitats uniprovincials (com les Illes
Balears), les escoles presenten dues
redaccions en lloc d’una.
Molts de vosaltres elaboreu aquest text
de manera col·lectiva, fusionant les
aportacions de l’alumnat en una posada
en comú. D’altres preferiu convocar un
concurs de redaccions i triar entre tots
la més atractiva. Vosaltres decidiu com
fer-ho.
Aquí podeu veure un exemple de
ponències que es van llegir el darrer
curs.

DECIDIR ELS
COMPROMISOS
Com a conclusió de la ponència
de cada escola es presenten
diversos compromisos. El nombre
de compromisos varia segons el
nombre d’escoles participants per
a cada comunitat. Us comunicarem
quants són en confirmar-vos la vostra
participació.
Aquests compromisos han de ser tan
pràctics i concrets com sigui possible,
accessibles per als nens. És a dir,
que ells poden comprometre-s’hi i
acomplir-ho.
En rebre la vostra ponència i compromisos vetllarem perquè es repeteixin al
menys possible amb les altres escoles,
per la qual cosa pot ser que, si es dona
el cas, us demanem que en modifiqueu
alguna lleugerament.

TRIAR UN PORTAVEU
S'escollirà un o una portaveu,
que serà qui llegeixi la ponència
i els compromisos. En el cas de
les comunitats uniprovincials les
escoles porten dues ponències i,
per tant, també dos portaveus, un
per cada lectura.
En alguns casos serà l’autor o autora
de la redacció triada, en d’altres
un representant triat pels seus
companys o pel professorat. També
sou vosaltres els qui decidiu com triar.
L’ideal és escollir un únic portaveu
per ponència, però es poden fer
excepcions perquè una persona
llegeixi la ponència i una altra els
compromisos, excepte en el cas de les
comunitats uniprovincials, on sempre
són dues ponències i un ponent per
a cadascuna d'elles. Es valorarà en
cada cas si és possible o no.

LA LOGÍSTICA DE
DIPUTATS PER UN DIA
El nostre programa té habitualment
format presencial, és a dir, que les
escoles es traslladen al Parlament
de la seva comunitat per participar
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en un ple infantil en el qual cada centre
educatiu llegeix les seves ponències i
vota in situ els seus compromisos en
una urna.

EL TRANSPORT
Haureu de contactar amb la vostra
companyia d'autocars habitual.

AUTORITZACIONS D'IMATGE

A casa

Podeu convidar les famílies perquè
vegin les experiències d’altres
escoles participant en els diferents
Parlaments autonòmics.
Si es fa en format online, les podreu
convidar a veure en directe l’acte en
què participeu.

Un altre pas important és gestionar
l'autorització per a l'ús de la imatge
dels nens i les nenes participants, ja
que durant l'acte es fan fotografies
o vídeos, poden venir mitjans de
comunicació i fins i tot es pot emetre
en streaming. Aquest aportat és molt
important per tal de garantir el seu dret
a la privacitat.
Cada Parlament té les seves pròpies
disposicions i, de vegades, els
seus propis models d'autorització i
requeriments. Us n'informarem en
cada cas d'allò que cal fer.
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La responsabilitat
amb l'educació, la igualtat de gènere i l'acció climàtica
Aldees Infantils SOS contribueix a aconseguir aquests objectius:

