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Benvolguts orientadors, equips directius i professors,

Un any més a Aldees Infantils SOS continuem apostant per l'educació en valors en fer-vos arribar aquest

material, actualitzat i pràctic. Us agraïm l'esforç que feu per aplicar-lo i volem que sapigueu que nosaltres,

en els difícils temps que corren, també posem la màxima il·lusió per mantenir-lo present en els vostres centres

de forma gratuïta. Per a nosaltres és una inversió en educació en valors que creiem més necessària que mai

i un dels pilars del nostre Pla Estratègic: promoure el creixement personal dels joves perquè siguin responsables

i estiguin compromesos amb el món en què viuen.

Però això no significa que us releguem al paper passiu de rebre el material sense més. Enguany iniciem una

nova etapa en què us demanarem per primera vegada que ajudeu a tenir cura dels nens i dels joves, portant

a la pràctica els valors proposats per a enguany:

1. Reflexionar, conèixer, saber. Parlar de la situació d'abandonament i desemparament que pateixen els nois

i els joves en la nostra societat, molt a prop de nosaltres. Nosaltres els oferim una família, una llar i un futur.

És quelcom ple d'esperança i volem que ho divulgueu entre el màxim número de persones possible, començant

per la vostra comunitat educativa: professors, alumnes i pares.

2. Col·laborar i ser generosos amb el nostre temps i les nostres habilitats. Hi ha moltes coses que podeu

fer des dels instituts per despertar el desig de col·laborar de joves i famílies. I també moltes petites accions

que no requereixen una gran inversió sinó ganes d'ajudar, i us les explicarem en un material nou que hem

anomenat “Porta els teus valors a la pràctica”.

3. Compartir, ser solidaris. No es tracta de grans xifres, sinó d'una mica d'allò de què realment podem

prescindir i que pot fer molt pels altres. Preneu-lo com una forma de responsabilitat cap als altres, cap a la

societat, una forma de participar, d'agrair el que es té i de posar-se a la pell de l'altre. Us demanem que

defenseu la causa dels nens i dels joves més vulnerables, a Espanya i a tot el món i que us organitzeu per a

col·laborar amb l’ONG d’ajuda a la infància que escolliu.

Us demanem que integreu aquest projecte de valors en les vostres aules perquè coneguin la teoria, i en els

vostres cors, en portar-ho a la pràctica. Junts farem molt bé i educarem amb l'exemple.

Juan Belda Becerra

President d'Aldees Infantils SOS d'Espanya

BENVINGUTS
AL PROGRAMA
EDUCATIU
D’ALDEES
INFANTILS SOS
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El total de nens i joves

atesos per Aldees

Infantils SOS a

Espanya és de 14.620

(3.470 a Espanya i

11.150 a

Llatinoamèrica i Àfrica).

QUÈ ÉS
I QUÈ FA
ALDEES
INFANTILS SOS?

Aldees Infantils SOS és una Organització privada

d'ajuda a la infància, internacional, sense ànim de

lucre, interconfessional i independent de tota

orientació política. El nostre objectiu és oferir als

nois que ens són confiats un entorn familiar, una llar

estable i una formació sòlida per donar-los un futur

prometedor i segur. Adopta un model familiar de

caràcter universal, el contingut del qual està definit

per les característiques socials i culturals pròpies de

cada país.

On són les Aldees Infantils SOS?

Al món existeixen 500 Aldees Infantils SOS,

dirigides per SOS Kinderdorf International (Aldees

Infantils SOS Internacional), que és la federació de

totes les associacions nacionals d'Aldees Infantils

SOS. Compta, a més, amb 1.517 dispositius SOS,

és a dir, residències de joves, col·legis, hospitals,

etc. Està present a 132 països, en els quals atenen

més de 450.000 nois i joves; a més, ofereix 488.000

tractaments mèdics als 65 hospitals SOS.

Aldees Infantils SOS a Espanya

Aldees Infantils SOS està present al nostre país des

del 1967. En 1981 es constitueix l'Associació Aldees

Infantils SOS d'Espanya, que coordinarà la labor en

l'àmbit nacional; dos anys després serà declarada

d'utilitat pública pel Consell de Ministres. La

Presidència d'Honor l'ostenta S. A. R. el Príncep

d'Astúries.

Aldees Infantils SOS d'Espanya té vuit Aldees al

nostre país: Barcelona, Pontevedra, Madrid, Granada,

Conca, Santa Cruz de Tenerife, Saragossa i Las

Palmas.

També hi ha en funcionament una sèrie de centres

i programes integrats en els centres de programes

socials que complementen el treball de les Aldees

Infantils SOS i donen resposta a demandes socials

creixents dins de l'àrea de la infància, la joventut i

les famílies en risc: centres de dia, llars d'infants,

programes d'educador de carrer, programes

d'assessorament a joves que han passat per

l'organització, centres de primera acollida, valoració

i diagnòstic, programes d'educador de famílies,

tallers especials d'ocupació, etc.

A més, compta amb una Acadèmia SOS, l’òrgan

responsable de l’actualització permanent de

coneixments i bones pràctiques educatives de

l’Organització. Entre les seves comeses, recolzades

per un Sistema de Gestió de Qualitat, destaquen la

formació, la gestió del coneixement i la recerca.

L’Acadèmia també documenta i analitza la realitat

social i ofereix respostes eficaces a les situacions

actuals i de futur de la infància.

Aldees Infantils SOS a l'Amèrica Llatina i l'Àfrica

Aldees Infantils SOS d'Espanya finança quinze

Aldees a l'Amèrica Llatina: Choluteca i Tela

(Hondures), Lima i Pachacamac (Perú), Rionegro

(Colòmbia), Mar del Plata (Argentina), Ricaurte i

Portoviejo (Equador), San Jerónimo i Jocotán
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A Aldees Infantils SOS

ajudem a nens orfes,

abandonats o les

famílies dels quals no

poden ocupar-se’n i els

donem l’oportunitat de

créixer dins d’una

família SOS. Per a això

formem les famílies

sobre quatre pilars

bàsics:

• La mare SOS

• Els germans

• La llar

• L’Aldea Infantil SOS

ALDEES
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Aldees Infantils SOS de Espanya

Aldees Infantils SOS Internacional

(Guatemala), Tijuana (Mèxic), San Miguel i

Sonsonate (el Salvador), i Managua i Juigalpa

(Nicaragua), i una a l'Àfrica, a Agadir (Marroc).

A més, s'ha assumit el manteniment de diferents

dispositius a l'Amèrica Llatina, com ara programes

d'enfortiment familiar, centres socials SOS, escoles

de primària, centres de dia, llars d'infants, etc., o

els dos programes d'assistència quirúrgica a nois a

Guinea Equatorial i Senegal, amb 4.700

intervencions l'any.

El total de nois i joves atesos per Aldees Infantils

SOS d'Espanya és de 14.620 (3.470 a Espanya i

11.150 a l'Amèrica Llatina i l'Àfrica).

CREEM FAMÍLIES PER ALS NOIS

QUE NO LA TENEN

A Aldees Infantils SOS ajudem nois orfes,

abandonats o les famílies dels quals no poden

ocupar-se'n, i els donem l'oportunitat de créixer

dins d'una família SOS. Per a això, formem les

famílies sobre quatre pilars bàsics.

La mare SOS

Tot nen acollit a Aldees Infantils SOS té com a

referència afectiva una mare SOS, qui comparteix

les seves preocupacions, els seus deures i les seves

alegries. És la responsable de la llar i proporciona

als nens amor, empara i confiança, junt amb una

sòlida educació. La mare SOS està present en les

seves vides les 24 hores. Viu en la mateixa casa

i es responsabilitza d'alimentar-los, cuidar-los i

educar-los, I de treure la família endavant. També

rep l'ajuda d'altres professionals, com ara psicòlegs,

logopedes, etc. I com una mare és per a tota la

vida, les mares SOS també ho són per als que ja

han aconseguit la seva independència. Perquè les

perceben com una mare de veritat, la família que

els donarà suport la resta de la seva vida.

Els germans

Les famílies SOS es componen de la mare SOS

i de sis a vuit nois. Nois i noies de diferents edats

creixen junts. Així, els nois tenen germans grans

que els donen afecte i dels quals poden aprendre.

Aquests es converteixen en la família dels nois

per a tota la seva vida. A més, els germans

biològics que arriben junts a l'Aldea no són separats

i creixen units dins d'una nova família. I encara

que un dels germans, biològic o no, se'n vagi de

la llar perquè s'ha independitzat, Aldees Infantils

SOS vetllarà perquè continuï havent-hi un estret

contacte entre els membres de la família.

moments
of happy
childhood

motherhood village

family childhood
in cultural
diversity

brothers and
sisters, the children ’s

community

moments
of happy
childhood

education
and personal

growth

motherhood villagehome



La llar

Una llar SOS porta la mateixa rutina que qualsevol

altra llar, amb la mare SOS com la persona de

referència. Cada mare SOS viu en la seva pròpia

casa, que la família organitza i equipa segons les

seves necessitats i els seus desitjos. Les llars d'Aldees

Infantils SOS són com qualsevol família, per a tota

la vida. A partir de l'afecte que reben dins de les

famílies SOS, s'afavoreix el desenvolupament d'una

estreta relació, tant entre els germans com amb la

mare SOS. I encara que els nois creixin i

s'independitzin, la família segueix unida.

L'Aldea Infantil SOS

Cada Aldea Infantil SOS està formada per una

mitjana de sis a dotzes llars familiars. És, després

de la família, la comunitat educativa més gran a la

qual pertany el noi, i li ofereix a aquesta la possibilitat

d'establir, a un nivell més ampli, contactes que

promouen el seu desenvolupament. L'Aldea és el

pont d'integració dels nois amb la societat. Per això

treballem perquè les Aldees estiguin vinculades en

tots els aspectes a la seva comunitat: el col·legi,

l'esport, les activitats culturals… Així, fomentem la

plena integració dels nois en la societat.

ACOMPANYEM ELS JOVES FINS A

LA SEVA INTEGRACIÓ

Amb Aldees Infantils SOS els nois tenen una família

per a tota la vida. Per això creem un espai dedicat a

la integració social i laboral dels joves, sense deixar

de banda el seu creixement personal i familiar. Quan

els nois arriben a l'adolescència se'ls deixa planejar

el seu futur i es respecten les seves decisions, se'ls

acompanya en els seus somnis i es crea el camí

adequat perquè trobin les oportunitats fins que

aconsegueixin la independència econòmica.

La primera elecció, continuar estudiant o aprendre

un ofici, és un pas a la maduresa que comporta un

canvi de lloc però no d'estil de vida. Els joves

continuen comptant amb el suport de la seva família

per a la seva inserció social i laboral. Comptem amb

diverses fórmules d'atenció juvenil: pisos compartits,

residències juvenils o habitatges assistits. I en cas

que necessitin atenció especial, amb fins terapèutics

o psicopedagògics, la continuaran rebent. A més, els

donem suport i consell en triar la seva formació, els

posem en contacte amb el món laboral i, quan és

necessari, ho fem amb recursos econòmics perquè

puguin desenvolupar projectes que els serveixin de

suport.

Quan els nens arriben

a l’adolescència, se’ls

deixa planejar el seu

futur i es respecten les

seves decisions. Se’ls

acompanya en els seus

somnis i es crea un

camí adequat per a què

trobin les oportunitats

fins que aconsegueixin

la independència

econòmica.
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Aldea de Las Palmas



TRANSPARÈNCIA I RIGOR

Aldees Infantils SOS està supervisada directament

pel Ministeri de Sanitat i Política Social. Els nostres

comptes són auditats anualment per la Compañía

Trujillano y Asociados Auditores C.J.C.S.L., i es

publiquen a la memòria anual de l’Organització.

Aldees Infantils SOS Internacional també fa auditories

internes i, com que és una associació declarada

d'utilitat pública, el Ministeri de l'Interior rep còpia

dels comptes anuals, que inclouen el balanç, el compte

de resultats i la memòria econòmica, així com una

memòria d'activitats. La transparència davant dels

nostres socis i padrins és vital. La confiança de tots

ells és la base que ens permet continuar treballant.

Aldees Infantils SOS

treballa amb famílies

que, per diferents

motius, no poden

atendre adequadament

els seus fills i així pot

prevenir que milers

d’ells siguin

abandonats.A

Espanya, els

programes de

prevenció estan

integrats als centres de

programes socials

(CPS) que

complementen el

treball de les Aldees i

dónen resposta a

demandes socials

creixents dins de l’àrea

de la infància, joventut

i famílies en risc.
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TREBALLEM EN LA PREVENCIÓ

Aldees Infantils SOS treballa amb famílies que, per

diferents motius, no poden atendre adequadament

els seus fills i així pot prevenir que milers d'ells

siguin abandonats. A Espanya, els programes de

prevenció estan integrats en els centres de programes

socials(CPS) que complementen el treball de les

Aldees i donen resposta a demandes socials creixents

dins de l'àrea de la infància, la joventut i les famílies

en risc: centres de dia, llars d'infants, programes

d'educador de carrer, programes d'assessorament a

joves que han passat per l'organització, centres de

primera acollida, valoració i diagnòstic, programes

d'educador de famílies, tallers especials d'ocupació,

etc.

EL QUE VOLEM PER ALS NOIS DEL

MÓN:

Que cada noi pertanyi a una família

La família és el nucli de la societat. Dins d'una família

cada noi és protegit i gaudeix d'un sentit de pertinença.

Aquí els nois aprenen valors, comparteixen

responsabilitats i estableixen relacions que perduren

tota la vida. Un entorn familiar els ofereix una base

sòlida sobre la qual poden construir les seves vides.

Que cada noi creixi amb amor

A través de l'amor i l'acceptació, les ferides

emocionals es curen i es desenvolupa la confiança.

Els nois aprenen a creure i confiar en ells mateixos

i en els altres. Amb aquesta seguretat, cada noi pot

descobrir i aprofitar les seves potencialitats.

Que cada noi creixi amb respecte

L'opinió de cada noi és escoltada i presa seriosament.

Els nois participen en la presa de decisions que

afecten les seves vides i se'ls guia perquè siguin els

protagonistes del seu propi desenvolupament. El noi

creix amb respecte i dignitat com un membre apreciat

de la seva família i de la societat.

Que cada noi creixi amb seguretat

Els nois són protegits de l'abús, l'abandonament i

l'explotació, i en cas de desastres naturals o de guerres.

Reben abric, alimentació, atenció mèdica i educació.

Aquestes són les necessitats bàsiques per al

desenvolupament adequat de tots els nois.



PER QUÈ AQUESTS PROGRAMES
EDUCATIUS?

Aldees Infantils SOS inclou els projectes
pedagògics que desenvolupa dins del seu pla
estratègic. Considera necessari no tan sols treballar
amb els nois i els joves més desafavorits de la
societat, sinó també contribuir en l'educació en
valors i el creixement personal dels escolars en
general, perquè es puguin assentar les bases que
eliminin definitivament la marginació infantil i juvenil
i es formin ciutadans responsables i
compromesos.

“Atura't a pensar” és el projecte educatiu d'Aldees

Infantils SOS per a l'Ensenyament Secundari Obligatori,

que es va iniciar el curs 2005-2006 i està dirigit a

escolars d'entre dotze i setze anys amb l'objectiu d'ajudar

els adolescents a conèixer-se i valorar-se, a relacionar-

se amb el seu entorn i amb la resta del món. El projecte

educatiu per a secundària treballa temes com ara

l'autoestima, l'autocontrol, l'amistat i la pressió de grup,

les regles bàsiques de la comunicació eficaç, la

importància de tenir cura del nostre planeta, i els reptes

de la inserció social i l'orientació vocacional. “Para't a

pensar” ha estat molt ben acollit per la comunitat

educativa: en l'actualitat estan participant 150.000 joves

de 1.500 instituts de tot Espanya.

Aldees Infantils SOS també compta, des de fa dotze

anys, amb un projecte educatiu per a ensenyament

infantil i primari, “Els valors des d'Aldees Infantils

SOS”, que ja ha abordat temes com ara la solidaritat,

la intel·ligència emocional, la tolerància, la participació,

la responsabilitat, l'esforç o la confiança. Amb aquest

programa, els materials didàctics del qual estan elaborats

per experts en educació, la qual cosa contribuirà al seu

desenvolupament personal i social. Anualment, “Els

valors des d'Aldees Infantils SOS” rep el reconeixement

de les conselleries d'Educació i els parlaments

autonòmics, en els quals se celebren trobades entre

ELS PROGRAMES
EDUCATIUS
D’ALDEES
INFANTILS SOS
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col·legis per mostrar a la societat les seves inquietuds

i les seves propostes.

Cal assenyalar que en ambdós programes educatius

s'estimula la participació de professors i famílies, a fi

que els continguts treballats transcendeixin les aules

i fomentin el diàleg dels alumnes participants amb els

seus pares i amb el seu entorn.

UNA NOVA ETAPA, NOUS OBJECTIUS

En aquest curs 2010-2011 iniciem una nova etapa dins

del nostre projecte i ens quedem amb la seva essència

pràctica i directa però incorporant millores per

actualitzar-lo i mantenir-lo vigent.

Com sempre, la utilització dels diversos materials i

unitats didàctiques depèn de vosaltres. El que us posem

a les mans és un munt de propostes per triar, dirigides

als diferents nivells i que poden encaixar molt fàcilment

en el projecte del vostre centre.

Aquestes activitats són idònies per a l'hora de tutoria,

però també es poden incloure en altres assignatures,

des de Llengua o Expressió Artística fins a Religió o

Ètica, crèdits variables transversals o d'educació en

valors, convivència i habilitats socials.

Valors teòrics per passar a l'acció
En aquesta nova etapa, el nostre projecte serà més

pràctic que mai, fidels a l'esperit que ens ha fet oferir

sempre informació directa i útil, activitats per a tots

els gustos, recursos i dedicació i un altre tipus de

propostes fàcilment aplicables, com són els debats o

el “laboratori d'emocions”, perquè els joves tinguin

quelcom en què pensar fora de classe…

En aquest curs

2010-2011 iniciem una

nova etapa dins del

nostre programa; ens

hem quedat amb la

seva essència pràctica

i directa però hem

incorporat millores per

tal d’actualitzar-lo i

mantenir-lo vigent.
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Aquestes activitats són

idònies per a l’hora de

tutoria però també es

poden incloure en

d’altres assignatures:

des de Llengua o

Expressió artística fins

a Religió o l’alternativa

a la religió, el

Coneixement del medi

social i fins i tot hi ha

activitats per als

especialistes en

Llengua anglesa,

Educació física i

Educació musical.
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El nostre projecte, a més, serà molt més actiu perquè

estem decidits a mobilitzar-vos per participar, per actuar

per les causes que ho mereixen. Per això, us oferirem

la possibilitat -a professors, alumnes i pares- de

mobilitzar-vos per la infància i de passar de la teoria

dels valors a la pràctica real. Us demanarem ajuda per

a les ONG dedicades a la infància, perquè segurament

molts de vosaltres esteu desitjant donar-la.

D'aquí que haguem creat un nou manual, “Porta els

teus valors a la pràctica”, perquè pugueu ajudar amb

la vostra col·laboració o les vostres aportacions a

millorar la vida de nois i joves al nostre país i a tot el

món.

Aproximació metodològica
Hem mantingut el nostre clàssic acostament al món de

l'adolescent, des del cercle més íntim del jove en l'àrea

que anomenem “Amb mi mateix”, passant pel de l'entorn

immediat i pròxim, el de la família i els amics, en el

cercle “Amb els altres”, fins a arribar a la relació amb

els conceptes abstractes, la socialització i la relació

“Amb el món”.

Ordre i periodicitat
No hi ha un ordre que s'hagi de seguir ni activitats

obligatòries, ni s'han de fer totes… són prou flexibles

per adaptar-se a les vostres necessitats. La periodicitat

també la decidiu vosaltres.

Com a orientació, la majoria dels centres segueixen

l'ordre d'unitats blaves (habilitats personals, dinàmica

de grups i socialització), i trien una o dues unitats per

trimestre i sessions soltes o d'una sessió setmanal.

La manera de portar les unitats a l'aula sol ser plantejant

el tema a partir de la informació per al professor,

repartint els textos dirigits a l'alumne i fent junts alguna

activitat de grup de duració diversa.

Els que vulguin aprofundir en el tema trobaran altres

activitats, com ara els reptes o els dilemes, per plantejar

un debat o implicar més classes i cursos.

Per acabar, els alumnes podran emportar-se a casa una

proposta de reflexió amb el “laboratori d'emocions” i

amb el “díptic per als alumnes”.

Què cal enviar?
No és obligatori enviar res, però us demanem, si us

plau, que ens ajudeu amb l'estudi anual “Observatori

de l'adolescència” que confeccionem amb els resultats

de les enquestes que ens envieu. Us portarà uns pocs

minuts i no cal haver desenvolupat el projecte per

omplir-la. Són informacions que teniu pel fet de treballar

diàriament amb adolescents.

Porteu els valors a la pràctica
Podeu fer un pas més enllà i portar a la pràctica els

valors treballats, i per això us proposem organitzar una

setmana cultural o una jornada de solidaritat en benefici

de l’ONG d’ajuda a la infància que escolliu.

En el material “Porta els vostres valors a la pràctica”

trobareu activitats inspiradores, concretes i amenes per

aconseguir resultats que afecten directament la vida

dels nois i dels joves que atenem a les ONG dedicades

a la infància.

En resum, us proposem que, de manera voluntària,

ajudeu la ONG dedicada a la infància que escolliu en

el seu treball pels nois i els joves a Espanya i a la resta

del món. Serà un bonic exemple de col·laboració i de

generositat per a tot el centre: professorat, nois i famílies.
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• Laboratori d'emocions: propostes perquè els alumnes

reflexionin en privat sobre els temes tractats, sovint amb

l'ajuda de SOS famílies.

30 DÍPTICS PER ALS ALUMNES

Llestos per ser repartits directament entre els alumnes.

Suposen una extensió del “laboratori d'emocions” amb

diverses propostes corresponents als sis temes del curs,

a manera de resum. Solen apel·lar a la participació de

les famílies.

1 MANUAL “PORTA ELS TEUS VALORS A LA

PRÀCTICA”
Els centres trobareu aquí idees relacionades amb els

valors treballats perquè pugueu organitzar una campanya

de solidaritat real.

Són activitats idònies per a una setmana cultural o una

jornada que impliqui els nens i les seves famílies. Us

permet realitzar activitats genèriques per a ajudar a

qualsevol ONG dedicada a la infància o sumar-vos a

alguna de les campanyes que Aldees Infantils SOS té

en marxa. En qualsevol cas, la vostra col·laboració

redundarà en benefici directe dels nens i els joves que

més ho necessiten.

1 DVD, EN EL QUAL TROBAREU:

• “All you need is love”. Us recomanem iniciar el

programa amb aquest emotiu vídeo musical que us

mostra l’alegria dels nens a les Aldees, on reben tot

l’amor i atenció que necessiten.

• “Aldees al Món”: vídeo institucional on podreu veure

la tasca de la nostra Organització dedicada a tenir cura

a llarg termini de nens i joves vulnerables als qui es guia

de l’abandonament a la seguretat i de la incertesa a

l’esperança.

Són activitats que van

bé amb una setmana

cultural o una jornada

que impliqui els nens i

les seves famílies.

Us permet sumar-vos

a moltes de les

campanyes que Aldees

Infantils SOS té en

marxa i que

repercuteixen en

benefici directe dels

nens i joves que

atenem a les nostres

Aldees i programes

socials.

ALDEES
INFANTILS SOS

INSTRUCCIONS
PER A INICIAR

EL PROGRAMA PEDAGÒGIC

PROGRAMA
D’EDUCACIÓ EN VALORS

ESO-EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

ATURA’T A PENSAR
El valor de Reflexionar, de Col·laborar i de Compartir

ALDEAS
INFANTILES SOS

ATURA’T A PENSAR
El valor de Reflexionar, de Col·laborar i de Compartir

ALDEES
INFANTILS SOS

MANUAL
PER AL PROFESSOR

PROGRAMA
D’EDUCACIÓ EN VALORS

ESO-EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

CURS 2010-2011 CURS 2010-2011

MATERIALS DEL KIT PEDAGÒGIC I

EL SEU ÚS

1 DÍPTIC D'INSTRUCCIONS

Perquè us sigui senzill començar a treballar, distribuir

materials, posar-vos mans a l'obra i familiaritzar-vos

amb tot el que inclou el kit pedagògic en aquesta nova

etapa.

1 MANUAL PER AL PROFESSOR

Aquestes 48 pàgines estan plenes d'informació pràctica

i de diverses activitats per a tots els gustos, assignatures,

recursos i dedicació.

Consta de sis unitats didàctiques el contingut de les

quals pot aplicar-se des de primer fins a quart curs de

l'ESO.

Cada unitat didàctica es compon de:

• Introducció al tema.

• Objectius pedagògics.

• Presentació per al docent: dades pràctiques tractades

amb llenguatge periodístic i amb indicacions per a la

intervenció en els centres.

• Presentació per a l'alumnat: amb un llenguatge clar i

directe, amb exemples pròxims perquè s'identifiquin

fàcilment.

• Activitats grupals: un munt d'activitats de grup per

triar, ordenades per edats, des de les més senzilles i

curtes (S) fins a les més complexes (XL) per a qui

vulgui aplicar-les durant més temps o amb més recursos.

• Repte: activitats de llarga duració que suposen un

desafiament per a grups i centres, que porten més temps

i esforç però que aporten originalitat i frescor.

• Dilema: un tema per afavorir el debat i el diàleg a

classe.

MATERIAL PER ALS ALUMNES
Presentació
El programa “Para't a pensar” d'Aldees Infantils SOS per
als alumnes d'Ensenyament Secundari Obligatori va néixer
el 19xx per oferir als docents, als adolescents i a les seves
famílies un projecte educatiu molt directe per portar a la
pràctica l'educació en valors. El nostre programa ofereix
idees per a la vida quotidiana, temes de debat propers,
jocs metafòrics, moments per a la reflexió personal, etc.

Amb aquest material que teniu a les vostres mans i que
els joves s'emporten a casa seva us oferim l'oportunitat
de participar també en el joc: respondre a les mateixes
preguntes, implicar-vos en les activitats proposades...
en definitiva, compartir aquest trajecte per temes
d'actualitat que ens interessen a tots.

Test per parlar de tot això junts…
Contesteu junts a casa a aquestes preguntes. No hi ha una resposta correcta, sinó la vostra i, sobre aquesta,
parleu, expliqueu-vos i poseu temes a sobre de la taula en família. Penseu igual pares i fills? Escolliu una resposta
radicalment diferent? Doncs aquí teniu matèria per a una bona xerrada.

ALDEES
INFANTILS SOS

PROGRAMA
D’EDUCACIÓ EN VALORS

PER A ESO-EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Unitat 1. En què estic pensant?
Parlem de la complexa màquina que és el nostre cervell, de les
trampes en les quals ens fa caure i d'algunes de les seves moltíssimes
possibilitats.
Ets dels que es “menja el coco” tot el dia?l No especialment.l Només alguna vegada.l Quasi sempre, i dono moltes voltes als temes.

Unitat 2. Perquè em controlo…
Tracta de l'autocontrol, de la disciplina i de la satisfacció de ser amo
d’un mateix.
Diries de tu mateix que ets explosiu o de temperament fred?l Sóc bastant introvertit i gaire bé mai m'altero.l Acostumo a explotar amb força facilitat.l He anat canviant i intento controlar-me.

Unitat 3. No estàs sol.
La soledat és un sentiment universal, i sembla expressament feta
per a l'adolescència. Potser perquè és l'edat de l’“enlairament”, de
la desitjada i temuda a la vegada independència.
Quines sensacions et desperta la paraula “soledat”?l A vegades m'agrada tenir moments per estar sol amb mi mateix.l No m'agrada sentir-me sol, m'entristeix.l No la conec, sempre estic envoltat d'amics.

Unitat 4. Anem a mitges?
Ser generós és una qüestió d'actitud i també de comportament.
Es comparteixen idees i també experiència i bons moments, i es
fan sacrificis materials que augmenten la felicitat de tots.
Prefereixes fer o rebre regals?l Prefereixo rebre'ls.l Prefereixo fer-los.l Gaudeixo amb les dues coses.

Unitat 5. Sóc solidari
Comprendre les raons d'altres i donar suport a les causes dels
més vulnerables és un senyal de maduresa. El pas més important
és decidir-se a actuar, a donar ajuda, temps, recursos i sentir-se
feliç fent-ho.
Alguna vegada t'has fet soci d'una associació, has participat en
una recollida de firmes o en una campanya d'ajuda?l Alguna vegada no… moltes!!!l En alguna ocasió, però no en recordo la causa.l Prefereixo no fer-ho i actuar d'altres formes.

Unitat 6. Jo col·laboro… amb el reciclatge.
Una forma senzilla i accessible de col·laborar per una causa que
ens afecta a tots és la separació dels envasos de residus, ja que
afecta directament la salut del medi ambient.
Quan vas començar a reciclar els residus?l Fa moltíssim, sempre vaig saber que era el correcte.l No fa tant, costa habituar-se.l Encara no he començat a fer-ho.

CURS 2010-2011
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• “La seva vida a l’Aldea”: vídeo d’Alfredo, el primer

nen de l’Aldea de Saragossa, on ens explica els seus

millors records d’aquella època i ens demostra l’amor

que sent per la seva Mare SOS.

• Material educatiu per a descarregar en format

pdf: trobareu el manual per al professor, els díptics

per als alumnes i el manual “Porta els teus valors a

la pràctica”. Amb aquest material podreu:

- Imprimir les activitats que us interessin per a repartir-

les entre tants professors com calgui.

- Imprimir les fitxes de treball individual dels alumnes

per a tantes classes com vulgueu.

- Imprimir exemplars extra del material per als alumnes

i les famílies, si us fan falta més dels 30 que inclou

el kit pedagògic.

•  Jocs on line:

- Joc d’Aldees Infantils SOS.

- Vídeo del joc d’Ecoembes Mini-mundi.com

•  Aprèn a reciclar amb Ecoembes:

- Vídeo “Àlex i Robix, la nova vida dels envasos”.

- Vídeo “Àlex i Robix, el show dels envasos”.

- Vídeo “Separar per a reciclar”.

• Links d’interès d’Aldees Infantils SOS

• Links d’interès d’Ecoembes

2 PÒSTERS

El resum dels valors d'enguany a una mida gran per

decorar les vostres parets i recordar-vos a tots l'essència

del projecte. Podeu distribuir-los entre les classes o

pel centre.

TELÈFONS D’ATENCIÓ PERMANENT

DEL PROJECTE EDUCATIU

• Consultes sobre l’enviament de donatius, socis o

padrins i participació en campanyes d’Aldees Infantils

SOS: 902 33 22 22
• Assessorament pedagògic: 933 079 761

• Logística, recepció i enviaments: 933 079 769

Si en algun moment extravieu el DVD o alguna part

del material, podreu trobar la versió en format electrònic

(pdf) del projecte a la web www.aldeasinfantiles.es.

Entreu a l’apartat “coneixeu-nos”, després a

“publicacions” i trobareu l’apartat “programa

d’educació en valors”.

ALDEES
INFANTILS SOS

1

ALDEES
INFANTILS SOS

PORTA ELS TEUS VALORS A LA PRÀCTICA

QUÈ US OFERIM AQUÍ?
Moltes idees per triar i portar al terreny de la realitat els valors teòrics del
nostre programa educatiu actual: Reflexionar, Col·laborar i Compartir.
Són suggeriments d'acció, ja que tot aquest projecte pràctic és voluntari, per
la qual cosa, per descomptat, no cal fer-les totes sinó simplement inspirar-
vos-hi, triar aquella o aquelles que són més afins a la vostra filosofia educativa,
a la vostra forma de treballar o a les vostres possibilitats de recursos i dedicació.
Qualsevol cosa que feu, petita o gran, serà benvinguda.

QUI POT PARTICIPAR?
Tota la comunitat escolar pot participar en aquest tipus d'accions, que també
serveixen per crear dinàmiques de grup positives, altruistes, de les que mouen
el món i ens fan creure que és possible un futur millor. Pares, nois i professors
poden treballar junts per una bona causa. I no ho limiteu a una classe: la
solidaritat és contagiosa. Inviteu a tots els alumnes del centre, als coordinadors
de cicle, als Caps de Departament, a l’AMPA, a l’associació d’exalumnes...
quants més sereu, molt més podreu ajudar.

QUAN POSAR-LES EN MARXA?
Quan us sembli més oportú: a la campanya de Nadal, per a la Setmana Cultural,
dedicant un dia a una Jornada de Solidaritat, a la festa de fi de curs o com una
campanya solidària específica per a Aldees Infantils SOS.
Si creieu que la seva organització compromet els horaris lectius, sempre podeu
portar-les a terme durant els moments menys carregats curricularment, com
ara l'horari de menjador, les hores prèvies a l'entrada a classe o posteriors, o
com a activitat extracurricular solidària que també afavoreix la socialització,
el treball manual i l'educació en valors.

COM PORTAR-LES A TERME?
Podeu distribuir les diferents propostes per classes, segons el nivell que cregueu
més adequat, perquè tots puguin participar. També es pot organitzar més d'una
activitat per classe si es fan grups.
L'AMPA pot col·laborar amb alguna activitat dirigida als mateixos pares o
per a la festa de fi de curs, per exemple, si sufraga les despeses.

DIPLOMA “INSTITUTS SOLIDARIS”
En fer qualsevol donació, assegureu-vos que queda registrat el nom del vostre
col·legi i la vostra direcció perquè us puguem fer arribar el diploma de “Institut
Solidari” en agraïment a la vostra col·laboració.

PROGRAMA
D’EDUCACIÓ EN VALORS

PER A ESO-EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

El valor de Reflexionar
 Exposició “Germans”.
 Xerrada per a pares.
 Confecció i distribució de fulletons

informatius.
 Emissió de vídeos.

El valor de Col·laborar
 Mercat ambulant solidari.
 E-mobilitza’t per Aldees.
 Concurs de contes “Els germans”.

El valor de Compartir
 Recollida de mòbils usats.
 Valors a escena.
 Subhasta solidària.
 Taula informativa.

En clau medioambiental
 Solidàris i ecològics.
 Pim-pam-pum al groc.
 Pescant envasos.

ÍNEX D’ACTIVITATS

Si es tracta d'ingressar directament una donació econòmica podeu fer-
ho a través del nostre web, www.aldeasinfantiles.es. Allà trobareu
l'apartat “Dóna”, on us podreu identificar com a centre i també escollir
la causa a la qual voleu destinar la vostra donació. Aquesta pàgina us
permetrà fer la donació per domiciliació bancària o targeta de crèdit.
Si preferiu fer una transferència, trobareu un apartat amb els nostres
números de compte en diferents entitats bancàries.

Podeu resoldre qualsevol dubte trucant al telèfon d'atenció al soci
d'Aldees Infantils SOS, el 902 33 22 22. Esmenteu sempre que
sou un centre del projecte educatiu i que es tracta d'una acció escolar
en benefici d'Aldees.

ON FER-NOS ARRIBAR LA VOSTRA AJUDA?

DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA
ACTUEU! AJUDEU-NOS A TENIR CURA DELS NOIS I

DELS JOVES MÉS VULNERABLES

Us demanem que, a més d'aprendre coses sobre els valors amb
el nostre material, els porteu a la pràctica amb un projecte real que
ajudi altres nois i joves que atenem a Aldees Infantils SOS.

És, per descomptat, una participació a favor de la infància i la
joventut més desprotegides, al nostre país i als països en què actua
la nostra Organització. Serà una forma de contribuir per aconseguir
un món més just i fer un esforç col·lectiu gratificant i solidari. Per
poc que aconseguiu, per a nosaltres serà important i també dirà
molt de la vostra capacitat d'entrega.

CURS 2010-2011

ALDEES
INFANTILS SOS

PROGRAMA
D’EDUCACIÓ EN VALORS

EN QUÈ
ESTIC

PENSANT?

PERQUÈ
EM

CONTROLO

ANEM
A MITGES?

NO
ESTÀS

SOL

Curs 2010-2011. ESO-Educació Secundària Obligatòria

El valor de Reflexionar, de Col·laborar i de Compartir

SÍ
QUE SÓC
SOLIDARI

JO TRIO
COL·LABORAR

AMB EL
MEDI

AMBIENT

ALDEES
INFANTILS SOS

PROGRAMA
D’EDUCACIÓ EN VALORS
PER A ESO-EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

CURS
2010-2011

El valor de Reflexionar,
de Col·laborar i de Compartir



PROGRAMA
D’EDUCACIÓ
EN VALORS

UNITAT 1.
EN QUÈ ESTIC PENSANT?

COMUNICAR LA IMPORTÀNCIA
DE REFLEXIONAR I PARAR-SE A
PENSAR.

APRENDRE LES BASES DEL
FUNCIONAMENT DE LA MENT I
LA SEVA INCLINACIÓ A SER
SELECTIVA I A RELACIONAR-SE
AMB LES EMOCIONS.

ENSENYAR LA IMPORTÀNCIA DE
DESCANSAR, INDISPENSABLE
PER “FUNCIONAR” BÉ.

DESCUBRIR COM AFECTEN
DETERMINADES HORMONES I
NEUROTRANSMISSORS EL
NOSTRE BENESTAR.

APRENDRE A SER OBJECTIU, A
PENSAR UTILITZANT LA LÒGICA.

INCORPORAR EINES PER
ESCAPAR DE L'ESPIRAL DEL
PENSAMENT NEGATIU I DE
L'ANSIETAT.

OBJECTIUS

Amb mi mateixIntrospecció
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INFORMACIÓ PER AL PROFESSOR exemple, que veien una piscina molt gran i que en

observar-la fa un parell d'anys van veure que era més

petita).

Per ancoratge

Ens quedem amb la primera informació rebuda, sobretot

en el cas de dades numèriques. Aquesta és la raó per la

qual moltes vegades només retenim les primeres

estimacions que ens faciliten, encara que després el total

variï bastant. Per exemple, quan els parlen del sou d'una

feina d'estiu, memoritzen el salari brut sense ser conscients

de les despeses de trasllat, impostos, retencions, hores

invertides, etc.

Veient tot això, el que els hem de transmetre són els

avantatges de comptar fins a deu abans de prendre una

decisió, que es preguntin si és la correcta des de diferents

punts de vista. Un altre gran aliat a l'hora d'agafar-se

temps per reflexionar sobre algun tema que els preocupa

és fer una consulta al seu coixí, això sí, sempre i quan

descansin correctament.

Comptant ovelletes…

No tothom dorm igual, amb la mateixa intensitat ni les

mateixes hores, per la qual cosa convé tenir en compte

les necessitats de cadascú. A més, els adolescents

necessiten dormir més (entre vuit hores i mitja i deu), ja

que, pel que demostren estudis recents, els seus patrons

de son difereixen dels dels adults i dels nens. Això és

així perquè a la seva edat experimenten un reajustament

temporal que provoca que se'n vagin al llit i es despertin

més tard. El fet que les classes comencin molt d'hora en

molts centres d'ensenyament secundari incideix en aquesta

manca de son, i és per això que més d'un 20% dels

Les males passades que ens juga el cervell

La ment, en ocasions, pren direccions impredictibles

que modifiquen per complet les decisions que haurien

d'escollir. Aquests canvis de rumb poden estar dirigits

erròniament pel subconscient, per la qual cosa resulta

molt convenient saber com funciona la nostra matèria

gris abans d'actuar, no sigui que anem en la direcció

equivocada sense adonar-nos-en! A nosaltres ens passa,

però als més joves els succeeix amb més freqüència

perquè encara no disposen dels recursos que dóna

l'experiència. Per això és tan important que els adolescents

siguin capaços de reflexionar, d'aturar-se a pensar en el

que faran i de conèixer les seves conseqüències.

Segons diferents autors i psicòlegs, existeixen diferents

formes de prendre decisions que poden conduir a errades

notables:

Per representativitat o generalització

És el que fem quan hem de decidir alguna cosa sense

tenir en compte que, en realitat, només coneixem una

petita part del total. Els hem de recordar que abans de

decantar-se per una opció pensin sempre que les

estadístiques no són fiables al 100%.

Per disponibilitat

Anomenada també la "trampa de la capacitat de recordar",

en la qual tenim en compte les circumstàncies o els

escenaris que recordem i no aquells en què van succeir

els fets en realitat. Podem proposar a classe que expliquin

records de la seva infància que amb el temps hagin

comprovat que són diferents a com els imaginaven (per

INTRODUCCIÓ

Per prendre les decisions més encertades, els joves han d’aprendre a saber

quines són les seves errades o els girs que es produeixen a la ment. Per això,

hauran de reflexionar, descobrir com es percep correctament el que els

succeeix, esbrinar per què i situar-ho en l'entorn en què viuen. Nosaltres els

podem ajudar que s'equivoquin el menor nombre de vegades possible.
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alumnes es queda adormit a l'aula. També pot ser la causa

d'unes notes dolentes, generar problemes emocionals com

ara depressió o tristesa, i impedir que el cos es mantingui

sa (ja que aquest necessita descansar bé per “recarregar

les piles”). Exposar-los tot això els pot ajudar a evitar-ho

en part o, com a mínim, a conèixer-se millor.

És qüestió d'hormones

No hem d'oblidar que estan molt despistats, ja que el ball

hormonal al qual estan sotmesos no sempre és fàcil

d'encaixar. A més, no a tots els afecta de la mateixa manera

ni tenen la mateixa quantitat de les diferents hormones

que entre en joc en el procés de creixement. Per això convé

conèixer-les, per combatre les seves conseqüències més

complexes i intentar que no afectin massa els seus impulsos,

Fer exercicis a l'aire lliure.

Fer una visita a algun monument o museu de la seva

ciutat.

Organitzar tallers de relaxació.

Buscar algun concert en què puguin alliberar 

adrenalina, si ho necessiten.

Contactar amb alguna escola de dansa perquè puguin

gaudir de la representació.

Preparar una sessió de risoteràpia.

els seus sentiments, les seves emocions i la seva presa de

decisions.

Per exemple, si els nois estan sotmesos a alguna situació

d'estrès (exàmens, problemes familiars, etc.), això pot

provocar que s'esgoti el seu “magatzem” d'adrenalina,

encara que amb l'exercici poden tornar a incrementar-lo.

Si els veiem febles, tristos o depressius probablement

necessitin una dosi d'endorfines, les hormones del plaer;

per augmentar-ne els nivells, res millor que escoltar la

música que els agrada, menjar alguna cosa que els encanti

(un pastís de maduixes i xocolata) o passar una estona

rient amb els seus amics.

Després de fer alguna d'aquestes activitats, en les quals

hauran alliberat l'estrès o l'apatia acumulats, serà el

millor moment per plantejar un debat a classe sobre

si es mouen per impulsos... o saben mesurar els seus

actes abans de portar-los a terme.

El millor és que siguin ells els que proposin exemples

perquè s'identifiquin amb més facilitat.

QUÈ ES POT FER
DES DEL CENTRE EDUCATIU?

Hi ha un munt d'activitats que els poden ajudar a sentir-se millor i, com a resultat, a facilitar-

los la reflexió:
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La ment ens pot jugar passades

dolentes i complicar la nostra correcta

elecció de judicis i valors. Per això, en

lloc d'actuar per impulsos, moltes

vegades resulta més convenient

comptar fins a deu abans de fer o dir

alguna cosa. D'aquesta manera

evitarem mals més grans. Pensa-ho

bé: t'atures a reflexionar abans

d'actuar?

Posar en la balança

Pensa en situacions en les quals la teva

manera d'actuar una mica accelerada hagi

provocat que prenguis una mala decisió

(no llegir dues vegades la pregunta d'un

examen, no escoltar les indicacions de la

teva mare per arribar a un lloc —fet que

provocarà que no trobis l'adreça—, refutar

l'opinió del teu germà sense tenir en compte

que ell ha aprovat amb nota aquest tema

fa poc, etc.), i pregunta't com pots evitar-

ho d'ara endavant.

Si t'atures a pensar i intentes esbrinar com

funciona la teva ment (quins ressorts

predictibles hi ha en tu) et serà més fàcil

prendre decisions adequades... i et costarà

el mateix esforç que escollir les

equivocades! Conèixer-te millor t'ajudarà.

Encara que et sembli una ximpleria, no ho

és! Oi que per formar un equip a classe

esculls la gent que ja coneixes i que et cau

bé? Això ocorre perquè és més senzill

congeniar quan ja es coneixen les virtuts

i els defectes dels altres. Doncs si et

coneixes bé i saps per què fas les coses o

per què reacciones de certa manera, et serà

més fàcil aconseguir totes les teves metes.

Per exemple, si saps que se't dóna molt bé

la pintura, a l'hora d'escollir entre tres

treballs d'anglès agafaràs, si es pot, el que

et permeti fer-ho de manera més gràfica...

Segur que et surt millor que els altres o,

com a mínim, et divertiràs més fent-lo!

Per què pesen més les coses

dolentes que les bones?

Les coses bones generen una alegria que

“caduca” o que es consumeix ràpidament,

mentre que les dolentes solen deixar un

regust a fracàs o una tristesa més duradora.

No és just i hauríem de conservar el record

de les bones per a quan estem malament

i les dolentes només ens haurien d’ensenyar

a millorar.

Hem de conèixer les trampes que la nostra

INFORMACIÓ PER A
L’ALUMNE

ment utilitza per a jugar-nos-la i ser

conscients per a veure les coses amb més

objectivitar i així poder decidir bé:

La trampa de l'expressió.

En funció de com et plantegin una situació

o un context la teva resposta pot canviar

de forma radical. Abans de respondre,

planteja't internament la mateixa situació

des d'una altra perspectiva.

La trampa del conformisme.

Per protegir el nostre ego d'un possible

mal busquem totes les justificacions

possibles per no actuar. No ens volem

exposar a les crítiques, per la qual cosa

preferim allunyar-nos de tota acció.

La trampa de la comprovació.

Encara que ens esforcem molt a trobar

informació que ratifiqui la nostra opinió

sobre alguna cosa, potser ignorem aquella

que ens pot fer entrar en contradicció. Si

només busquem explicacions que ens

donin la raó, serem un blanc molt fàcil per

a qui ens vulgui rebatre.

La trampa de les emocions.

Quan estem sotmesos a emocions intenses

podem pensar i actuar de manera

equivocada i distorsionar la realitat i fins

i tot les nostres preferències. Hem

d'aprendre a tenir el cap tan fred com els

jugadors de tennis en una final.

La trampa de la tossudesa.

Si has començat alguna cosa i t'adones

que estàs equivocat, has de ser capaç de

rectificar immediatament perquè les

conseqüències no siguin encara majors.

La trampa de l'excés de confiança.

Quan les coses ens van bé gràcies a la

casualitat o a la bona sort, no ens hem de

creure que som fantàstics... o quedarem

com uns fantasmes!

La trampa de l'obediència.

Hi ha qui actua així sense adonar-se del

que està fent. Malgrat això, l'obediència

cega en el grup o al cap pot generar la

pèrdua de la capacitat d'autocrítica en

envoltar-se només de gent que pensa d'una

mateixa manera.

Però què puc fer?

Hi ha una sèrie de trucs que poden ajudar-

te a conèixer-te millor, encara que per això

has de posar de la teva part:

Dedica't cinc minuts al matí i a la nit.

Quan et despertis, dedica cinc minuts a

pensar en el que tens o vols fer durant el

dia, com si fos un planning. A la nit,

repassa aquestes petites metes que t'has

marcat en llevar-te i fes un resum del que

t'ha ocorregut. Aquests balanços t'ajudaran

a conèixer-te millor, a valorar els teus

esforços i els resultats que aconsegueixis

dia a dia.

Dorm correctament. Segur que a casa

teva, o fins i tot també a l'escola, et diuen

que passes el dia dormint, però en realitat

és que tens molta son! Ja pots dir-los que

és normal: a la teva edat és necessari dormir

diàriament entre vuit hores i mitja i deu.

També és comú que a la nit no tinguis son,

ja que els teus bioritmes així t'ho indiquen.

Per contrarestar-ho, fes exercici amb

regularitat, dorm amb poca llum i sense

soroll, evita els estimulants i segueix un

horari habitual per anar-te’n al llit i llevar-

te.

Relaxa la ment. Intenta fer exercicis

de relaxació i deixa la ment en blanc perquè

descansi dels tràfec diari (la música

adequada, un bany de sals o un passeig

pel parc et poden ajudar).

Si compleixes totes aquestes

recomanacions veuràs que cada vegada et

serà més fàcil aturar-te a pensar en el que

vols fer i encertar en les teves decisions.



ACTIVITAT 1. ENDEVINALLES: EL JOC DE
LES DEDUCCIONS

Objectius: exercitar el raonament lògic i el
pensament lateral.

Objectius: Entendre que els demés poden pensar
de forma diferent i comprendre com es produeix
l’associació d’idees, influida per variables
úniques de cada individu com la personalitat,
la història vital o el seu context social i cultural...

Recursos: fotografies o retalls de revistes que descriuen
objectes o situacions.

ACTIVITAT 3:
EL CONVIDO A ENTRAR AL MEU CAP

Desenvolupament: per parelles, els alumnes escolliran
una imatge i la mostraran al seu company, que tindrà

un minut per observar-la i pensar-hi. A continuació, la descriurà
en un full, en dos nivells: el primer que li va venir a la ment i
en què va derivar el pensament un minut més tard. Després, el
que va mostrar la imatge tractarà d'endevinar què ha pensat la
seva parella sobre aquesta imatge al principi i al final. El company
mostrarà el seu paper i explicarà, si no va encertar, per què va
arribar a aquest pensament, a partir de quins raonaments o segons
quina relació de conceptes.

Duració: S -  M  -  L  - XL

un dia i marxa en divendres, com pot ser? (solució: el cavall
s'anomena Divendres); tres dones grosses es van posar sota un
paraigua i no es van mullar (Solució: no plovia).
Un altre grup prepararà històries de “sí”o “no”, aquelles que
plantegin un resultat final i, a base de preguntes deductives, els
participants arriben a comprendre com s'ha produït. Exemple:
Marc Antoni i Cleòpatra vivien feliços junts. Algú va entrar a
casa seva, va obrir la finestra i tots dos van morir (solució: Marc
Antoni i Cleòpatra eren peixos; la peixera era a l’ampit de la
finestra, i quan van obrir aquesta els van fer caure). Un tercer
grup plantejarà problemes deductius. Exemple: dos presos volen
fugir de la seva cel·la, en la qual hi ha una finestra sense barrots
però a la qual no arriben ni encara que un es pugi a sobre de l'altre.
No tenen més que una pala per cavar un túnel, però trigarien
massa temps. Com ho faran? (Solució: cavaran per tenir terra a
la qual pujar-se).
Un últim grup prepararà endevinalles de lògica proposicional,
que repten a obtenir la resposta a partir d'unes premisses prèvies.
Exemple: estem davant dues portes, una és la de sortida i l'altra
condueix a una mort segura. Cada porta la custòdia un vigilant.
Un diu sempre la veritat i l'altre menteix, però no sabem qui és
qui. Quina pregunta s'haurà de fer? (Solució: quina porta dirà el
teu company que és la correcta? Sempre sortirà la resposta falsa
i, per tant, s'haurà d'escollir la contrària).

Duració:   S   -  M  - L - XL

Més recursos: en aquests enllaços trobareu moltes
propostes per a aquest tipus de jocs de deducció:

• http://www.menteagonizante.es/acertijos/
• http://www.oviedocorreo.es/personales/comecoco/
• http://www.parapensar.com/acertijos.html

Recursos: connexió a Internet per fer les consultes,
làmines de cartolina i retoladors, folis per a esborranys.
Desenvolupament: per grups, els alumnes prepararan
i proposaran als altres diferents tipus d'endevinalles i

jocs de lògica. Un grup prepararà endevinalles paradoxals, és a
dir, aquelles que descriuen situacions poc usuals per descobrir
com s'han produït, normalment amb respostes que se surten de
la lògica més comú o que segueixen un camí paral·lel. Exemples:
un home arriba al poble amb un cavall un divendres, es queda

Objectius: comprendre com les emocions que
sentim en un determinat moment influeixen
directament en la forma en què pensem o veiem
el món.

Recursos: sobres i targetes de cartolina de colors.

Desenvolupament: repartirem entre els nois les targetes
de colors i els demanarem que es distribueixin en grups.

ACTIVITAT 2. EMOCIONS QUE PENSEN:
PENSANT EN LES EMOCIONS

L'equip rosa serà el grup de l'“amor/enamorament”; el grup
vermell, el de la “ira/enuig”; el blau serà el de la “tristesa”; el
grup groc el de l'“alegria”; el verd el de la “por”, i el blanc el de
la “calma/serenitat”. En un màxim de quinze minuts hauran de
completar una llista de deu pensaments que es tenen quan s'està
en aquest estat. Opcionalment, poden afegir una llista de cinc
conductes relacionades amb aquests pensaments i emocions.

Duració:  S -  M  - L - XL



Objectius: desenvolupar un debat, fomentar la
participació i l'expressió d'opinions. Aprendre a respectar

el torn de paraula. Distingir entre coneixements explícits, implícits
i ocults, i de quina forma hi arribem.

Desenvolupament: què es la intuïció o el sisè sentit?
Està renyit amb la raó o es complementen? Hem de fer

cas del que sentim o del que raonem? En quines dades ens basem
a l'hora de prendre una decisió? Són suficients? És la intuïció
una arma de doble tall? Compromet l'objectivitat? Parlem de
personatges com ara Sherlock Holmes o la raça vulcaniana, que
utilitzen sobretot la raó i menyspreen les emocions. Què opines
d'ells? Podries viure sense intuïció o sense raó?
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E L  R E P T E

Club de reflexió i debat
Objectius: fomentar el diàleg i la tolerància envers idees
diferents a les pròpies. Permetre que es generin opinions

que entrin en discussió amb d'altres per enriquir-les, contrastar-
les i matisar-les.

Recursos: una aula o un espai propi. Un taulell d'anuncis.
Una pissarra per anotar-hi propostes.
Desenvolupament: es proposarà als alumnes la creació
d'un club de reflexió que es reunirà cada quinze o trenta
dies. Per a cada sessió, els alumnes presentaran amb

anterioritat un tema sobre el qual reflexionar o ho faran allà,
individualment i conjuntament. Es podran escollir temes
d'actualitat, fer debats filosòfics, ètics o morals, o també discutir
sobre preocupacions quotidianes del grup. Cada sessió tindrà un
moderador i un secretari, càrrecs que aniran rotant.

E L  D I L E M A

Intuïció i raó

PEL·LÍCULES

Oblida’t de mí!
2004. EUA.
Director: Michel Gondry.
Intèrprets: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Elijah Wood,
Tom Wilkinson, Mark Ruffalo.
Guanyadora de l'Oscar al millor guió el 2004, la pel·lícula explica
la història de la relació romàntica entre Joel i Clementine a partir
del moment en què ambdós se separen i ella decideix esborrar de
la seva memòria tot el que li recorda la penosa relació. Però és
millor guardar els records, per dolorosos que siguin, perquè formin
part del que som, o esborrar-los? Una mostra que ment i sentiments
s'entremesclen en les nostres vides. Web de la imaginària clínica
d'esborrament de memòria: www.lacunainc.com.

Una ment prodigiosa
2001. EUA. Director: Ron Howard. Intèrprets: Russell Crowe,
Jennifer Connelly, Christopher Plummer, Paul Bettany, Ed Harris.
Recreació de la vida real de John Forbes Nash Jr., estudiant,
professor i geni de les matemàtiques que el 1994 va guanyar el
Premi Nobel d'Economia malgrat patir una esquizofrènia paranoide.
Una visió del millor i el pitjor de la ment humana.
Web oficial: www.unamentemaravillosa.com.

JOCS

Dixit i Dixit 2
Libellud. Joc de taula
Inventar històries i endevinar com es relacionen imatges i paraules
es converteix en un divertit joc en què tots expressen la seva
creativitat i demostren el que són capaços d'entendre sobre com
pensen els altres. Joc de l'any 2009 a Espanya.
Guanyador a França, Canadà, Bèlgica i els Estats Units. 24,95
euros.

Big brain academy
Joc de taula. Simba. També per a DS i Wii.
Exercicis de gimnàstica mental amb un toc d'humor i per jugar-
hi per parelles o en grup (fins a vuit persones). Posa a prova el
cervell en àrees com ara la memòria, l'agilitat mental i les
matemàtiques. El joc de taula costa 30 euros, i la versió per a Wii,
27,95 euros.
Web oficial: www.bigbrainacademy.com.

Lógica mente
Revista de jocs de lògica. Ediciones ZE.
Aquesta revista, de periodicitat mensual, ofereix pàgines i pàgines
amb propostes de diferents tipus de jocs de lògica.
Costa 1,90 euros.

EN VULL MÉS...

Apunto els meus somnis
El somni serveix per proporcionar descans físic i mental
i al mateix temps posar en ordre al cervell les experiències
viscudes durant el dia. Els somnis generen imatges
confuses però que sovint tenen un significat per a qui
somia quan les recorda i verbalitza. Quan et despertis,
anota el que recordis del teu somni i analitza què significa
per a tu, si et transmet quelcom que et preocupa o sobre
com et sents i si et dóna idees de com solucionar-ho.

LABORATORI D’EMOCIONS

Els meus pensaments en veu alta
Els pensaments no compartits, especialment les
preocupacions, poden magnificar-se a la nostra ment. Quan
els exposem en veu alta perden la força i al mateix temps
poden sorgir idees per millorar-los. Porta-ho a la pràctica:
digues en veu alta (per a tu mateix i, si t'atreveixes, davant
d'un amic o de la teva família) alguna cosa que et preocupa.
Observa com es suavitza, sense jutjar. Si pots, demana'ls
que facin el mateix i sigues tu qui els ajudi a percebre les
seves preocupacions d'una altra manera.

1 2
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PROGRAMA
D’EDUCACIÓ
EN VALORS

UNITAT 2.
PERQUÈ EM CONTROLO

MOSTRAR ELS AVANTATGES
DE L'AUTODISCIPLINA

INCORPORAR MECANISMES
D'AUTOCONTROL PERSONAL

EVITAR LA VIOLÈNCIA I UTILITZAR
EL RAONAMENT COM A FRE I EL
DIÀLEG COM A FORMA DE
RELACIÓ I SOLUCIÓ DELS
CONFLICTES

CONÈIXER I APLICAR TÈCNIQUES
BÀSIQUES DE RELAXACIÓ COM
A ANTÍDOT PER A L'ANSIETAT

SER CAPAÇ DE SER DISCIPLINAT
I DE SACRIFICAR PART DE LA
SATISFACCIÓ PERSONAL PER
ACONSEGUIR UN OBJECTIU
MAJOR

EVITAR TICS, MANIES,
COMPORTAMENTS
COMPULSIUS…

OBJECTIUS

Amb mi mateixIntrospecció
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INFORMACIÓ PER AL PROFESSOR forma, va descobrint el seu nou jo, el que s'aboca al món

adult, però també observant —des d'una altra perspectiva—

 el que l’envolta: els seus companys, la seva família, els

seus professors, tot el seu entorn. Deixa de veure-ho tot

amb la mirada d'un nen i comença a mirar com una persona

més formada, amb més coneixements i una major empatia.

És a dir, conforme un es coneix a si mateix creix la capacitat

per posar-se en la pell d'un altre i descobrir altres realitats

que també formen part del món que l’envolta.

Imaginem el cas d'una noia que, durant l'estiu, es troba

amb una companya de classe que acaba de perdre la seva

mare. Si ha madurat en empatia, els seus pensaments

tendiran a ser del tipus: “Pobreta, ha de ser duríssim el

que li ha passat. Intentaré animar-la, li preguntaré si vol

sortir amb els meus amics aquesta nit, encara que mai

abans havia vingut amb nosaltres. Crec que li pot anar bé,

deu sentir-se molt sola!”. En tan sols unes reflexions

“mentals” demostra una total empatia amb la seva

companya, es posa en la seva pell, i pensa fer per ella el

que a ella li agradaria que li passés en aquesta mateixa

situació. Aquí veiem que ha madurat, però al mateix temps

que ha après alguna cosa sobre si mateixa: intenta imaginar-

se què sentiria i què podria necessitar si li succeís quelcom

tan greu a ella. Possiblement, un parell d'anys enrere no

hauria estat capaç de posar-se en la pell de l'altra persona

i no s'hauria autoimposat el “deure” o la “responsabilitat”

de convidar-la.

Aconseguir relaxar-se

Quan millor es conegui un mateix més fàcil li serà relaxar-

se, ja que sabrà a priori com reaccionarà davant certes

situacions. La clau és fer front a cada problemàtica i intentar

deixar de banda els nervis. Si els alumnes es relaxen

aconseguiran no deixar-se emportar pels impulsos i

Senyal de maduresa

L'autocontrol és un símptoma de maduresa. Quan els

joves són capaços de frenar els seus instints és que el

procés de socialització, és a dir, la seva adaptació a la

vida en societat, avança en la direcció correcta. El nostre

objectiu ha de ser que aconsegueixin dosificar i frenar els

seus impulsos i que siguin capaços de tenir el control

sobre ells mateixos: ells en seran els majors beneficiats.

Prenguem l'exemple d'un jove que malgrat el que li passa

pel cap no contesta de manera impertinent quan el seu

pare li pregunta per què vol arribar més tard. Gràcies al

fet que domina els seus impulsos aconsegueix una hora

més de permís. O si no, pensem en l'exemple de l'alumne

que assoleix no interrompre ni molestar a classe per molt

que s'avorreixi, i gràcies a això evita que li abaixin la nota

per mala conducta en l'examen i aconsegueix aprovar.

Aquestes són bones maneres d'aprendre a aconseguir els

seus objectius: posar un filtre entre el pensament i l'acció.

I és aquest tamís el que cal treballar, el que ells realment

han de desitjar: saber controlar-se i per què fer-ho. Si els

sabem transmetre els avantatges que poden obtenir amb

l'autodisciplina haurem aconseguit el nostre objectiu: ells

comprovaran que és una arma poderosa si la saben utilitzar.

Però no els serà útil únicament en els casos de petita

rebel·lia contestatària: saber controlar-se farà desaparèixer

tics, enrojolaments, ansietat i, fins i tot, alguns pensaments

obsessius o comportaments compulsius.

Conèixer-se millor

Una de les primeres passes perquè el jove sàpiga

autocontrolar-se és conèixer-se a si mateix. D'aquesta

INTRODUCCIÓ

Mostrar als nois que l'autocontrol és tan bo per a ells com per als altres pot

ser l'excusa perquè es coneguin millor, es relaxin en els moments crítics i

evitin l'estrès. Els adolescents ho volen tot, aquí i ara, però s'hauran d'adaptar

a l'“una part ara i l'altra més tard” si volen evitar la frustració.
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aprendran que tenir el cap fred en els moments més

complicats és molt necessari.

Els hem d'explicar que ningú pot controlar-ho tot, i menys

els factors externs. Han de començar per saber com són i

controlar-se a ells mateixos. Però no pensem que són massa

impetuosos; en realitat, és normal que als joves no els

resulti fàcil adquirir certa autodisciplina, ja que ancestralment

es lluitava a mort per protegir el territori, la casa o el menjar.

Durant mil·lennis ha prevalgut la cultura de la possessió

(que era també la de la supervivència), i això ha marcat el

nostre temperament; culturalment estem mancats

d'autodisciplina, l'anem adquirint amb el temps, les

experiències... i el que ens ensenyen.

Alguns esports, la meditació, l'excursionisme, els exercicis

de respiració... són camins que els poden ajudar a alliberar

tensions i, en estar més relaxats, els serà més senzill introduir

el filtre “pensament-paraula” en la seva forma d'actuar.

Saben controlar-se? Iniciar un debat en què els

alumnes valorin si saben controlar-se; poden relatar

les vegades que els ha estat impossible.

Es coneixen? Fer tot tipus de jocs que demostrin

que es coneixen els uns als altres o que serveixin

perquè aprenguin a fer-ho, i també perquè vegin la

imatge que projecten sobre els altres, que sovint no

es correspon amb la realitat.

Tics, automatismes i comportaments compulsius

Els tics són moviments involuntaris, imprevistos, repetitius

i de curta durada que solen aparèixer entre els sis i els deu

anys i que poden desaparèixer durant l'adolescència o la

vida adulta. Les causes més comunes que els motiven són

l'ansietat, la tensió, els sentiments d'ira o ràbia, la gelosia

extrema o un dèficit d'atenció.

Són els pares i educadors qui hauran de fixar-se en la

durada, la intensitat i el nombre de tics, així com en el

tipus: parpellejos, ganyotes, desviacions del cap, elevació

de l'esquena, olorar-se a un mateix, xiular, esbufegar, etc.

Els tics tendeixen a desaparèixer si es tracten com una cosa

normal i passatgera, però si es renya el nen per aquest

motiu és possible que s'incrementi i intensifiqui.

Tenen algun tic o moviment compulsiu? Si es

així, esbrinar si el tenen des de fa temps o és recent,

si en els últims mesos s'ha incrementat o, pel contrari,

ha disminuït. Actuar segons cada cas: si és recent o

s'ha aguditzat convé parlar amb els pares i, en cas

pertinent, recomanar una visita al psicòleg.

QUÈ ES POT FER
DES DEL CENTRE EDUCATIU?

Com a tutors hem de repassar a classe una sèrie de punts bàsics perquè ells els valorin:
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Poder frenar els impulsos és saber

controlar-se i demostra maduresa, que

estàs creixent i ja no ets una criatura.

Amb una mica d'autodisciplina

aconseguiràs amb més facilitat el que

et proposis. Ja saps, com els tenistes,

que saben que per guanyar han de

mantenir la calma... i tenir el cap fred.

Saps planificar?

Conèixer els nostres punts febles és el

primer pas per sentir-nos més segurs. Per

exemple, si sabem que tenim tendència a

despistar-nos amb la primera mosca que

passa mentre estem estudiant, sabrem que

la nostra capacitat d'atenció és reduïda.

D'aquesta forma, si ens marquem petits

objectius, ens serà més fàcil fer les feines.

Posem un altre exemple: avui haig de llegir

tres capítols d'un llibre. Doncs m'organitzo:

quan acabi el primer trucaré a la meva

amiga durant deu minuts, quan acabi el

segon em connectaré a Internet durant un

quart d'hora, i en acabar el tercer miraré

el capítol de la meva sèrie preferida que

tinc pendent. Veuràs com resulta menys

molest fer-ho així que pretendre llegir els

tres capítols d'una tirada. Al final, hem de

demostrar que coneixem les nostres

debilitats (les nostres distraccions) i que

sabem com gestionar-les amb parades

intermèdies (el nostre control). El resultat

serà que haurem parlat amb la nostra

amiga, ens haurem connectat a Internet,

haurem fet els deures a temps... i estarem

gaudint relaxadament de la sèrie!

Valorar les crítiques

Escoltar coses que no ens agraden sobre

nosaltres i valorar el que tampoc ens agrada

de les altres persones són dues claus més

per conèixer-nos. Sembla estrany, veritat?

Doncs no ho és tant, ja que precisament

el que més ens molesta dels altres són,

sovint, defectes que també tenim però que

neguem. Per exemple, dius que no aguantes

la gent impacient, que no pots amb ella;

pregunta't si tu tens tanta paciència com

dius o en realitat no és així.

Si algú ens diu alguna cosa que no ens

agrada sobre el nostre caràcter, abans

d'enfadar-nos, pensem si té raó, potser

sigui així i ens estigui donant pistes per

millorar. Per conèixer-nos, el més apropiat

INFORMACIÓ PER A
L’ALUMNE

és veure'ns reflectits en els nostres

semblants, i quan vegem quelcom que ens

desagrada, llavors podrem canviar. Una

vegada ens arribem a conèixer a nosaltres

mateixos i ens acceptem serà quan podrem

proposar-nos objectius i complir-los.

Sospesar els pros i els contres

Els contratemps formen part de la vida,

sempre sorgiran, no poden evitar-se, però

tenir el domini sobre un mateix ens

permetrà evitar-los o superar-los. Si

perdem el control cada vegada que

n’aparegui un no podrem avançar en res

ni aconseguir les nostres metes.

Per aconseguir l'autodomini hem de ser

conscients que es tenen limitacions, saber

quines són i —si veiem que estem davant

d'alguna cosa que no podem esquivar—

evitar l'enfrontament; no hem de deixar

que ens dominin les situacions.

La Laura és molt agosarada, i unes

companyes l'han reptat que entri sense

pagar a la discoteca i li han dit que si no

ho fa perdrà molts punts. Com té molt

amor propi (massa) se la juga i intenta

colar-se amb una trampa. Per descomptat,

el porter l'agafa. El pitjor no és que avui

no podrà entrar, sinó que el vigilant li ha

dit que mai no ho farà i ja no podrà ballar

amb tots els seus amics en aquest lloc. Si

quan va acceptar l'aposta hagués pensat

un moment que podia succeir això, segur

que no hauria intentat colar-se. Ara ja és

tard.

Ens posem molt nerviosos?

Pot ser que hi hagi situacions que ens

superin i no puguem evitar sentir

moltíssima vergonya, tanta que ens

provoca enrojolaments, ansietat,

taquicàrdia, tartamudejos, tics, etc. Hem

d'aprendre a afrontar aquestes pors i a

suportar-les; si ho fas, veuràs com passen

amb el temps. També t'aniran bé una sèrie

de recursos:

Exercicis de respiració i de relaxació.

Si els fas sovint, veuràs com en els

moments de màxima tensió t'ajuden a

relaxar-te de forma quasi immediata.

Assajos davant el mirall. Si sents

vergonya per una exposició o per alguna

cosa que hagis de fer en públic, assaja-ho

diverses vegades, ja sigui davant del mirall

o enregistrant-te, i així podràs veure si

comets alguna errada i corregir-la a temps.

Insistir. A la Raquel li feia una

vergonya enorme parlar en públic, si li

preguntaven a classe es posava vermella

com un tomàquet, balbucejava..., però ha

decidit fer-hi front. Sabent com reacciona

el seu cos ha decidit que cada dia aixecarà

la mà per contestar alguna pregunta, per

senzilla que sembli, fins que l’hi passi. En

menys d'un mes ha parlat amb total

desimboltura i seguretat en un debat que

s'ha fet entre la seva classe i la d'un col·legi

veí.

Si veus que no et pots controlar, que els

nervis i l'estrès van a més, no dubtis a

comentar-ho als teus pares o al teu tutor.

També pot ser que l'ansietat acumulada la

manifestis amb tics, preocupació per

l'ordre, la simetria, l'exactitud, la neteja,

la repetició de paraules, comptar tot el

temps... Has de saber que una cosa és ser

perfeccionista i l'altra obsessionar-se; amb

l'autodisciplina aconseguiràs canalitzar

correctament els pensaments i els actes

conseqüents, així que, no dubtis a demanar

consell o ajuda si no ho aconsegueixes

sol!



Recursos: no es necessiten.

Desenvolupament: en la “classe dels estoics”, les

provocacions cauen en sac foradat perquè ningú no hi

respon. Es demanaran voluntaris per exercir de “mur” contra el

qual un segon grup, els “agitadors”, podran llençar provocacions.

Un tercer grup, els “apuntadors”, donaran idees per respondre a

aquestes: “És una acusació sense fonament”, “ho dius únicament

per molestar”, “aquesta és la teva opinió, jo difereixo”, etc. En

tot moment, intentaran evitar les respostes agressives, i faran

servir un to de veu tranquil i mostraran un somriure alls llavis.

Les rondes de provocacions duraran un màxim de cinc minuts i

mai podran tractar temes personals. En acabar, analitzaran com

van actuar uns i altres i com es van sentir. Haguessin resistit els

“atacs” d'haver fet ells de “mur”? Opció: donar un premi final

“estoic” o “diplomàtic de l'any” a qui ho faci bé.

Duració: S -  M  - L - XL
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ACTIVITAT 2: UNA CLASSE ZEN

Objectius: procurar tenir un ambient relaxat.

Introduir les bases de la relaxació:

respiració, distensió muscular i ment en

blanc. Meditació guiada.

Recursos: estoretes encoixinades de les utilitzades en

les acampades. Opcionalment, un reproductor de música

i un CD de música ambiental o relaxació.

Desenvolupament: els alumnes fixaran un dia en el

qual es comprometran a desenvolupar una classe de

relaxació (zen). Aquest dia, es vestiran amb robes còmodes,

per exemple un xandall, i s'apartaran les taules cap als costats.

Seuran sobre les estoretes encoixinades de forma que no es vegin

les cares, per evitar distraccions o rialles (per exemple, per

parelles, esquena contra esquena, en una o diverses fileres). Amb

o sense música, hauran de practicar una respiració profunda i

intentar omplir per complet els pulmons per notar com es relaxa

el diafragma: després, expulsaran l'aire tant com puguin. Hauran

de compassar la respiració amb pensaments de calma, colors

clars, espais oberts i ment en blanc.

Duració:   S  -  M  - L - XL

ACTIVITAT 3: PROVOCA-ACCIÓ

Objectius: adquirir recursos per identificar

una provocació i controlar l'impuls de

respondre-la.

ACTIVITAT 1:
EL DIA SENSE LA LLETRA “i”

Objectius: obligar a pensar abans de

parlar, a controlar el que es diu. Ensenyar

a planificar i preparar estratègies.

Recursos: diccionarios.

Desenvolupament: la següent sessió serà “El

dia sense la lletra ‘i’”. També es donarà un

tema sobre el qual tractarà la classe: els esports, la

televisió, els famosos... Durant la classe tots parlaran

per torns i, com a mínim, hauran de dir una frase o fer

una pregunta sense que en cap moment es pronunciï la

lletra “i”.

El dia anterior a l'activitat, s’advertirà als alumnes que

hauran de preparar-se a consciència si no volen ser

expulsats.

Duració:   S  -  M  - L - XL



Objectius: diferenciar entre el legítim dret a respondre

amb educació o deixar-se humiliar sense resposta.

Aprendre a tenir criteri per saber quan val la pena un enfrontament

verbal i quan no. Definir conceptes com ara respecte, orgull,

submissió, humilitat, etc.

Desenvolupament: quan és legítim defensar-se i com,

i quan és un senyal de maduresa controlar-se? Hem de

quedar-nos impassibles i no defensar-nos? És senyal de maduresa

o de falta de recursos? Cal respondre sempre o val la pena callar-

se alguna vegada?

Objectius:
comprendre la

generalització d'obsessions
i les manies que “pateix” la
població general. Graduar
diferents tipus d'obsessions.
Conèixer formes de controlar
les compulsions més
freqüents a partir de
l'observació atenta.

Recursos: un model d'enquesta, un programa de creació
i explotació de base de dades, una gravadora de so o 
vídeo.
Desenvolupament: distribuirem i farem una enquesta
sobre les obsessions més freqüents entre els alumnes

(i també professors, personal administratiu i pares, si es desitja
ampliar l'estudi). Es prepararan les preguntes sobre quin tipus
de manies o obsessions té cada persona, amb quina intensitat i
com les resolen (si ho fan). Amb els resultats, elaborarem una
classificació i escriuran els seus comentaris sobre la qüestió:
quines conclusions extreuen, què els ha sorprès, si hi ha alguna
cosa que els ha ajudat... Les conclusions es posaran per escrit
en un fullet que es publicarà al taulell d'anuncis, la revista escolar
o el web del centre i, si es desitja, es repartirà entre els participants
perquè en coneguin els resultats finals.
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PEL·LÍCULES

Millor, impossible
1997. EUA. Director: James L. Brooks.
Intèrprets: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba
Gooding Jr.
Melvin Udall, escriptor que pateix un trastorn obsessiu compulsiu,
té fama de rondinaire insofrible per culpa d'unes compulsions que
no aconsegueix controlar. La seva relació amb una cambrera i el
seu veí gai canviarà a partir del dia en què s’haurà de fer càrrec
del gosset d'aquest últim. Guanyadora de l'Oscar al millor actor
i a la millor actriu.

The Queen
2006. Regne Unit. Director: Stephen Frears.
Intèrprets: Helen Mirren, James Cromwell, Michael Sheen
Un any fatídic en la vida de la reina d'Anglaterra ens mostra un
personatge el tret distintiu del qual és l'autocontrol, ja sigui per
la seva personalitat o pel seu rang. Veurem com resisteix la pressió
de diferents forces i com ressegueix la seva trajectòria de llarg
recorregut.

Espera al darrer ball
(Save the last dance). 2001. EUA.
Director: Thomas Carter.
Intèrprets: Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington,
Fredro Starr.
Sara i Derek, dos adolescents units per la passió pel ball, veuran
les seves vides sotmeses a moltes pressions: el sacrifici per obtenir
el que volen, les crítiques a la seva relació interracial i les exigències
socials.

JOCS

Operación
MB Juegos.
Calen nervis d'acer per mantenir el pols i extreure els diferents
òrgans d'aquest pobre pacient. Els que tinguin més tremp ho
aconseguiran. 19 euros.

Póker
A què ens referim quan parlem d'una “cara de pòquer”? En aquest
joc significa no deixar traslluir-se les emocions en el rostre i ser
capaç d'amagar les intencions —una bona o mala mà— a la resta
dels jugadors. Un taller de joc de cartes pot ajudar a descobrir a
grans controladors entre els joves del grup.

Sóc capaç de renunciar a…
Una forma d'exercitar l'autocontrol és a través de la
superació d'alguna de les obsessions o compulsions
personals. Ser capaç de renunciar a alguna cosa que t'agrada
molt o que pensaves que no podries evitar et fa sentir
poderós. No escullis en cap cas res que sigui vital, com
ara menjar o dormir, ni res que pugui comprometre la teva
salut. Escull un petit caprici o alguna cosa que et doni
plaer però del qual puguis prescindir: menjar llaminadures,
jugar a l'ordinador, connectar-te a Internet, mirar el teu
programa preferit... Com t'has sentit en fer-ho?

LABORATORI D’EMOCIONS

Objectiu del dia aconseguit!
Sigues estricte en proposar-te quelcom, planificar-ho i
aconseguir-ho. Escull allò que vulguis aconseguir i que
depengui de tu (si necessites l'ajuda dels altres, no tens
capacitat de control sobre el resultat). Fes el possible per
aconseguir-ho en un termini determinat: un dia, una setmana...,
compleix les passes previstes i avalua el teu nivell d'èxit.
Prova a proposar un objectiu per a tota la família, a veure si
també ho aconseguiu. Repartiu responsabilitats o que sigui
el mateix “sacrifici” per tots. Si ho heu aconseguit..., com us
heu sentit en fer-ho tots junts?

1 2

Controlar-se o respondre?

E L  D I L E M A EN VULL MÉS...

E L  R E P T E

Enquesta d'obsessions
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PROGRAMA
D’EDUCACIÓ
EN VALORS

UNITAT 3.
ANEM A MITGES?

APRENDRE A COMPARTIR AMB
ELS ALTRES

VALORAR EL TRIOMF
COL·LECTIU PER SOBRE DE
L'INDIVIDUALISME I L'ÈXIT
PERSONAL

PROMOURE EL VALOR DE LA
GENEROSITAT ENTRE LES
PERSONES

MILLORAR LA COMPETÈNCIA DE
TREBALL EN EQUIP I DISTRIBUIR
LES TASQUES I LES
RESPONSABILITATS DE FORMA
EQUITATIVA

TREBALLAR L'EDUCACIÓ PER AL
CONSUM DES D'UN PUNT DE
VISTA PERSONAL I PRÀCTIC

OBJECTIUS

Amb el meu entornRelació
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INFORMACIÓ PER AL PROFESSOR segur que, a poc a poc, deixaran de fer-ho (i amb una

mica més d'esforç... també de pensar-ho!). Per exemple,

a qui diu “a la meva habitació tinc el meu ordinador”

podem preguntar-li si té germans i si ells tenen el seu

propi i, si no és així, corregir-lo i dir-li: “Llavors, serà

el 'vostre' ordinador”. O quan diuen “casa meva”, sempre

podem rectificar-los amb “està al teu nom?”, o “vius sol

a casa?”. Les qüestions del llenguatge, a més de fer-los

reflexionar en parlar, els farà veure que el món no ha

estat creat per a ells, sinó que hi ha moltes més persones

que hi compten.

A classe funcionen molt bé les activitats que es fan per

parelles. Es poden agrupar a l'atzar perquè es coneguin

millor i comprenguin com viuen els altres, per exemple,

durant una setmana; l'activitat es pot fer extensiva, si és

possible, a la vida familiar. Conèixer altres realitats

familiars i econòmiques, altres formes de compartir, els

farà pensar, comparar amb la seva i veure més enllà: a

més, s'ho passaran molt millor que si estan sols.

La força de l'equip

Treballar en grup és també una forma d'aprendre a

compartir i a conviure. Però, normalment, quan fan

treballs en equip el repartiment de feines no sol ser gaire

equitatiu. Per això és convenient organitzar les feines de

forma que comprenguin que els rols seran diferents en

la pròxima ocasió. Per això, resulta molt útil marcar-ne

diverses d'escassa dificultat enlloc d'una de més

complicada. I, si és possible, s'ha de supervisar el

desenvolupament de la feina més que estar pendents

únicament del resultat. És a dir, comprovar els lideratges,

els repartiments i el compliment de responsabilitats, etc.

S'ha d'intentar que el treball de grup sigui quelcom més

que “sumar parts”, és a dir, que sigui el resultat del que

Terra de ningú

Un dels trets del caràcter que diferencia un nen d'un

adult és que el segon pot fer alguna cosa malgrat que

sàpiga que no rebrà cap recompensa a canvi, que no es

tractarà d'una gratificació material o que no la rebrà

d'immediat. Els nens, en canvi, encara no ho entenen i

exigeixen sempre la satisfacció immediata, i quan no la

reben agafen temibles enrabiades. A més, els petits no

tenen en compte totes les conseqüències que es deriven

de les seves accions, mentre que els grans, sí. Quan ens

trobem en aquesta terra de ningú que és l'adolescència,

en la qual són meitat nens i meitat adults, hem d'afrontar

el repte d'ajudar-los a madurar.

Del "meu" al "nostre"

Molts adolescents estan acostumats a ser el centre del

món. Avui dia, factors com ara ser fill únic, les

separacions, els nous matrimonis o tenir progenitors que

treballen moltes hores provoquen que, malgrat la

independència i l'autonomia de la qual gaudeixen, se'ls

sobreprotegeixi i compensi massa sovint amb coses

materials. Com a conseqüència, es creuen amb dret a

exigir-les sempre.

No podem actuar sobre l'educació dels seus pares per

corregir aquestes pautes, però sí podem mostrar als

adolescents el valor de les coses des d'altres punts de

vista igualment vàlids.

Segur que coneixem més d'un cas en el qual els alumnes

parlen encara com nens: casa meva, el meu pare, el meu

cotxe, el meu mòbil, el meu portàtil... i utilitzen fins a

la sacietat el pronom possessiu. Si a classe els rectifiquem

INTRODUCCIÓ

Aquest és el moment propici per ensenyar als alumnes tots els avantatges

que comporta compartir, pensar en els altres abans que en un mateix i valorar

el treball en equip. Entendre el que significa fer les coses pels altres i oblidar-

se de la satisfacció immediata que alimenta l'egoisme infantil els evitarà caure

en individualismes malsans.
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tots ells han proposat, debatut, decidit i creat de forma

original. Tots saben “copiar i enganxar” des d'Internet i

entregar la seva part, però això no significa treballar en

grup. També cal vetllar perquè tots passin per tots els rols

(direcció, documentació, entrevistes, redacció, etc.).

L'objectiu és que ells s'esforcin per igual sense acomodar-

se en el lloc que comporti menys treball. Això és bo tant

per als més ganduls com per als que sempre assumeixen

la majoria de les tasques, ja sigui perquè els agrada o

perquè no saben negar-se a les ordres dels líders.

Aquest és un tema quotidià i del dia a dia, així

que en lloc de grans accions ha de ser una

feina més gradual i constant.

Corregir-los constantment, repetir-los que no són el centre

del món o que han de respectar els seus companys, els seus

amics i la seva família pot ser una feina més efectiva que

alguns grans gestos. Estem en una cursa de fons, no de

velocitat.

Es tracta d'incorporar a les ensenyances, o a certes activitats,

un punt d'actualitat que els faci obrir els ulls. Per exemple,

portant a col·lació el tan vigent tema de la crisi. Escolten

parlar d’aquesta qüestió a totes hores i a tot arreu, però sovint

actuen com si no tingués res a veure amb ells. Sense amargar-

los-hi ni fer-los prendre responsabilitats que no els correspon,

és bo que siguin conscients dels problemes quotidians que

suposa per a moltes famílies i fins i tot que vegin com afecta

En treballar junts, els nois:

Adquireixen responsabilitat. Saben que han de

responsabilitzar-se del que fan, tant davant dels seus

professors com davant de la resta dels seus companys.

Milloren en autodisciplina. Han de saber marcar els

tempos del treball que fan.

Demostren la seva capacitat d'organització. Els ajudarà

per a futures decisions.

Incrementen la seva sociabilitat. Els facilita la

comunicació amb els companys.

Superen la seva timidesa i maduren. Han de respondre

al que s'espera d'ells, han de parlar, opinar, decidir,

consensuar, exposar...

la seva. Els podem proposar treballs en què hagin d'organitzar

el pressupost familiar en diferents situacions: amb diferents

sous, amb persones a l'atur, amb dependències, amb persones

al seu càrrec, etc...

Hauran de conèixer les despeses normals, com ara el

lloguer o la hipoteca, les despeses de l'aigua, llum, telèfon,

gasolina, assegurances, col·legis, roba, menjar, oci, regals,

vacances... i com cal compassar-les amb els sous.

Podem fer-los anotar els seus pressupostos personals per

a les seves despeses i també les despeses que tenen pel fet

de venir al centre: transport, esmorzar, menjar, despeses de

llibres, material, papereria, equip d'educació física, uniforme

o roba, etc. Qui li treu més partit als seus ingressos i com

ho fa? Queda alguna cosa per compartir amb els altres?

Algú fa alguna tasca o algun treball complementari per

aconseguir més ingressos? Té planejat fer-ho en el futur?

QUÈ ES POT FER
DES DEL CENTRE EDUCATIU?
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Et molestes si a casa no et consulten

abans de fer alguna cosa que també

t'afecta a tu? Passes dels problemes

econòmics dels teus pares? Vas al teu

rotllo? Quan demanes alguna cosa...

te la donen sempre? No deixes anar

ni un cèntim dels teus estalvis i creus

que sempre els toca pagar als altres,

incloent-hi la teva part? Odies prestar

coses als altres? Si has contestat amb

un sí a la majoria de les preguntes,

tens un greu problema: ets

insuportable. Llegeix això i aprèn a

millorar com a persona, veuràs com

guanyes!

Res de nen consentit!

Ja no ets una criatura, així que ja és hora

que deixis de comportar-te com a tal. No

tot gira al teu voltant, també hi són els

teus pares, els teus germans (si en tens),

els teus amics, els teus companys, etc. És

molt fàcil queixar-se a casa que no t'agrada

alguna cosa i posar mala cara. El difícil

és seure, parlar, negociar... pactar que faràs

el que volen, que et sacrificaràs en alguna

cosa, si més tard ells accedeixen a donar-

te a canvi el que t'agrada a tu. Això suposa

plantejar opcions, aportar propostes

convincents i assequibles, no fer com que

no saps el que costen les coses. I amb els

germans, igual. Ajuda'ls de tant en tant,

amb les seves coses, amb els seus amics,

davant dels vostres pares, i segur que

estaran predisposats a tornar-te el favor

quan ho necessitis.

A casa ets una ajuda o un destorb?

Potser et queixes que no compten amb tu.

Els pares són els que decideixen; que et

consultin o comuniquin les coses és

quelcom que has de guanyar-te, perquè no

tenen cap obligació de fer-ho. Sigues fred

i pensa: et preocupa si veus algun dels teus

pares trist? Intentes ajudar-lo d'alguna

forma? Et quedes a casa per fer-li

companyia? Pensa ara en totes les vegades

que ells no han fet quelcom perquè estaves

malalt, havies d'estudiar, havien de

comprar-te els llibres, etc.

Però tot es pot corregir. Ara pensa en com

col·labores a casa. Com pots fer-ho? Si

guanyes alguns diners pots cedir-los per

costejar algunes de les teves despeses

(material del col·legi, la roba de temporada,

sortir els caps de setmana, etc.) o, si fa

INFORMACIÓ PER A
L’ALUMNE

falta, pots donar-los a ells perquè els

incorporin al fons comú d'aquesta casa en

què viviu tots.

Si en el teu cas la qüestió és que estàs

sense ni un euro, no et preocupis: pots

col·laborar de moltíssimes maneres.

Encarregar-te d'anar a comprar el pa, baixar

la brossa, passejar el gos, parar o treure la

taula... Si ho fas espontàniament valdrà el

doble de punts.

A què invites?

No tens diners? Això no és impediment

per ser generós. Pots fer moltes coses que

demostrin que vols als altres, que els

dediques temps i esforç, des de gravar una

recopilació de les teves cançons favorites

per als teus amics fins a fer fotos per

enviar-les de record als altres. Una altra

opció pot ser prestar un llibre o una

samarreta o un videojoc per demostrar que

ets generós, que t'importa més l'amistat

que allò material. I tenir petits detalls

tampoc és per a tant: convidar a un gelat,

a unes llaminadures, a un snack o a un

refresc no arruïna ningú. Els altres et

miraran amb ulls diferents. Això sí, com

tot el que es valora, només cal fer-ho de

tant en tant, o els altres ho prendran per

costum.

Saber compartir… però amb cap!

Començar ara a tenir aquests gestos de

col·laboració i de generositat t'anirà molt

bé per al futur. La majoria dels problemes

sorgeixen per no saber compartir: en els

pisos d'estudiants, en les vacances amb un

grup d'amics, amb el teu grup en una

cafeteria, apareix el gorrer que provoca

mals rotllos. No voldràs ser tu, veritat? I

si un amic no pot venir perquè de veritat

no té diners..., per què no llençar-li un

cable o canviar els plans perquè li arribi

el pressupost? Per què no pagar-li el refresc

algun dia i d'aquesta manera estar tots

junts? Això sí, sense oblidar que hi ha gent

amb molta cara. Per exemple: aquesta

amiga que sempre es queixa que no té

diners encara que li donen el mateix que

a tu, perquè es compra roba o el gasta.

Després resulta que no té en té prou per a

l'entrada del cine, tu li deixes els diners i

al final es converteix en un mal costum.

El millor és posar-li límits perquè aquesta

situació no enverini la vostra amistat, i

perquè aprengui a administrar-se, això sí,

buscant una solució creativa que vagi bé

a tots, però que vegi que no cediràs.

La unió fa la força

Pensa en els teus companys de classe quan

heu de fer un projecte conjunt. Intenta

participar i no ser el descarat que s'aprofita

dels altres. Accepta les teves

responsabilitats, compleix amb elles i nota

com guanyes punts. A més, sempre és més

divertit fer-ho en grup perquè tots aporten

el que saben i el treball guanya en qualitat.

Aquesta és exactament la filosofia dels

equips esportius: guanyar entre tots, cada

un amb el seu paper en el joc, sense que

hi hagi ningú més important que els altres,

tots són peces necessàries. Cal gaudir junts

quan es guanya, perquè és mèrit de tots.

I perquè s'aconsegueixin els objectius

col·lectius hi ha d'haver bon ambient. I ja

saps que tots tenim aquest detector de bona

gent incorporat: comparteix l'esmorzar,

els bolis o folis que et sobren amb qui els

ha oblidat, ajuda a qui mai es recorda dels

deures o dels exàmens i envia-li un SMS

o un correu electrònic i veuràs com els

teus companys et miren d'una altra manera.



Recursos: una aula, estris de cuina per a

receptes fredes i entrepans: ganivets, culleretes,

plats, gots i coberts de plàstic, tovalles i tovallons de

paper. Aliments sans per preparar l'esmorzar o el

berenar: pa, oli i vinagre, sal, margarina, embotits,

formatges, vegetals per a amanida, fruites…

Desenvolupament: els alumnes s'organitzaran

per compartir un esmorzar o berenar popular.

Hauran de formar grups per comprar, preparar, recollir

i també per calcular, dividir i recaptar el cost de la

celebració.

Duració: S -  M  -  L  - XL

Recursos: una pissarra. Targetes. Una urna o un altre

recipient per votar.

Desenvolupament: en la primera part de l'activitat els

alumnes prepararan les preguntes del test sobre accions

o actituds generoses quotidianes (per exemple: convides alguna

vegada els altres a quelcom?, has ajudat a repassar o a estudiar

o a fer deures?, has prestat alguna vegada llibres, música,

pel·lícules, roba…?). S'assignaran tres tipus de resposta a cada

pregunta i s'atorgaran puntuacions a les diferents respostes

segons mostrin una actitud més o menys generosa. Cada alumne

pot proposar una pregunta i les seves respostes i després decidir

quines van al test col·lectiu. Una vegada triades deu preguntes,

tots els alumnes hauran de respondre-les en una targeta. Algú,

ja sigui el docent o un alumne, les llegirà, i també les possibles

respostes. Escriuran cada resposta junt amb el número de la

seva pregunta o directament la puntuació d'aquesta. Un cop

acabat, s'introduiran de forma anònima en una urna o en un

recipient. Quan ja estiguin totes, es procedirà al recompte:

podran sumar-se els punts totals per targeta o per preguntes per

analitzar els resultats. El nombre total resultant es dividirà pel

d'estudiants per trobar la mitjana i veure el mínim (targeta amb

menys puntuació) i el màxim de la classe (targeta amb més

punts). Es valorarà de forma conjunta en què es podria millorar.

Duració: S -  M  -L - XL

ACTIVITAT 2:
TAULER D'ACCIONS DESINTERESSADES

Objectius: valorar les accions generoses dels
altres. Analitzar les accions i els gestos positius
dels companys de classe.

Recursos: un tauler d'anuncis de suro, xinxetes.

Desenvolupament: es col·locarà un tauler d'anuncis

a classe perquè els alumnes pengin, en forma de notícia,

les accions generoses o positives de la resta dels companys, ja

sigui rebudes personalment (a manera d'agraïment) o cap a la

resta dels companys. Si no sorgeixen notícies suficients, també

es podrà analitzar l'actualitat en mitjans de comunicació i valorar

fets solidaris o generosos en general, de qualsevol àmbit.

Duració: S - M -  L  -  XL

ACTIVITAT 3:
TEST DE GENEROSITAT COL·LECTIVA

Objectius: prendre consciència de la capacitat
que tenim per ser generosos. Buscar variables
per mesurar un concepte abstracte com la
generositat.

ACTIVITAT 1:
ESMORZAR/BERENAR POPULAR

Objectius: treballar amb un objectiu comú
i compartir les tasques i el seu cost.
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Objectius: gaudir del plaer de fer feliç una altra persona.
Esforçar-se per conèixer millor els altres. Portar a la

pràctica la generositat.
Recursos: pressupost mínim de deu euros (un euro per
regal) o materials propis per elaborar-los.
Desenvolupament: cada alumne haurà de fer en una
setmana deu regals a deu persones diferents, amb un
pressupost molt baix per regal (un euro, per exemple)

o confeccionar-los ell mateix (manualitat, recepta de cuina,
poema, cançó, dibuix…). En acabar l'experiència es farà una
posada en comú de les conclusions, els sentiments que ha
despertat fer regals i rebre'ls, etc.

Objectius: millorar les competències del treball en
equip. Reconèixer el rol que s'assumeix en aquest tipus

de treball i ser capaç d'exercir-ne d’altres. Acceptar les
responsabilitats.

Desenvolupament: què ocorre entre bastidors en els
vostres treballs de grup? Tots treballeu per igual? Hi

ha sempre algú que arrossega i algú que es penja? Us agrada
aquesta situació? Per què creieu que ocorre? Es creen coses
noves i originals o és més freqüent buscar cada un “la seva part”
i sumar-les? Com haurien de ser aquests treballs? Què caldria
valorar i puntuar i com? Imagineu una manera en què puguin
funcionar, que l'equip sigui un equip i tots contribueixin a l'èxit
final.

Gaudim regalant

Sabem treballar en equip?

Convido jo
Proposa't anar d'esplèndid per un dia. Pensa en

alguna cosa a la qual podries convidar els altres, ja

sigui comprant-la o preparant-la tu mateix. Pots

provar amb els teus amics, amb els teus germans

o amb la teva família, des d'unes llaminadures fins

a un gelat, un entrepà que els preparis tu mateix,

etc. Fes-ho ara i explica'ns després: què se sent en

ser generós?, com han reaccionat els altres?

LABORATORI D’EMOCIONS

Som generosos?
Pensa en les vegades que has estat generós amb els

altres... Ocorre molt sovint o és quelcom molt difícil

de portar a terme? Ara, posa-ho en comú a casa. Creuen

que ets generós?, ho són ells també? Demana'ls que et

posin exemples de persones a les quals hagin ajudat

d'alguna manera, ja sigui econòmicament o amb favors,

temps o dedicació. Ajudeu a casa alguna ONG? Per

què?

1 2
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PEL·LÍCULES

Conte de Nadal

2009. EUA. Director: Robert Zemeckis.

Pel·lícula d'animació.

El clàssic de Dickens revitalitzat per la tecnologia motion

capture 3D. El garrepa Ebenezer Scrooge rebrà, el vespre de

Nadal, la visita de tres fantasmes: el del Nadal passat, el

Nadal present i el Nadal futur. La seva conducta —i així el

seu futur— canviaran radicalment.

Què bonic que és viure!

1946. EUA. Director: Frank Capra.

Intèrprets: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore.

George Bailey, banquer en compromisos, decideix suïcidar-

se la nit de Nadal de 1945. Però quan està a punt de fer-ho,

un àngel en “pràctiques” li mostra com hauria estat el món

sense la seva generosa contribució vital. Un clàssic que ens

torna la confiança en el proïsme i en el nostre paper en la

societat.

JOCS

Gift Trap

Morapiaf

Un joc de taula per gaudir a l’hora de fer i rebre regals, per

demostrar que coneixes els altres i que també saps mostrar-

los el que t'agrada a tu. Divertides opcions des del regal més

econòmic fins al més luxós o al regal impossible. Millor joc

de l'any 2008.

29,90 euros.

EN VULL MÉS…

E L  R E P T E

E L  D I L E M A
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PROGRAMA
D’EDUCACIÓ
EN VALORS

UNITAT 4.
NO ESTÀS SOL

IDENTIFICAR ELS ALUMNES QUE
S'AÏLLEN DEL GRUP O AMB
TENDÈNCIA ASOCIAL.

CREAR UNA BONA DINÀMICA DE
GRUP I SENTIMENT DE
PERTINENÇA. PROMOURE EL
VALOR DEL RESPECTE CAP A
TOTS ELS COMPANYS.

ANALITZAR ELS DIFERENTS TIPUS
D'INTERACCIÓ I LES FORMES MÉS
EFECTIVES DE PROXIMITAT
INTERPERSONAL.

IDENTIFICAR LES EMOCIONS QUE
ES VINCULEN A LA RELACIÓ ENTRE
JOVES: COMPANYONIA, AMISTAT,
AMOR.

DONAR A CONÈIXER ELS
ALUMNES QUE TENEN
PERSONES AMB LES QUALS
PODEN COMPTAR I QUE ELS
PROTEGIRAN DAVANT DE
QUALSEVOL DIFICULTAT.

OBJECTIUS

Amb el meu entornRelació
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INFORMACIÓ PER AL PROFESSOR professors li ho poden solucionar tot, les frustracions són

llei de vida i els obstacles resulten imprescindibles per

madurar. Si volem ajudar-los, hem d'animar-los que

expressin les seves emocions i que articulin els seus

pensaments; també hem de recordar-los que en realitat no

salten sense xarxa, que sempre hi ha gent que se'ls estima

i es preocupa per ells de manera incondicional, encara que

no ho vegin així.

El paper de les noves tecnologies

Segons una enquesta feta al Regne Unit per la Fundació

de Salut Mental, les xarxes socials —que haurien de ser

un espai per a la comunicació—, en comptes de facilitar

les relacions, les frenen. Els nois han de saber que no es

pot viure sense establir un contacte personal, cos a cos.

Però no exagerem: la realitat ens mostra que les xarxes

socials i els xats s'han convertit en un mitjà inigualable

per connectar la gent, encara que també han aconseguit

que alguns individus s'aïllin més que mai, que siguin molt

diferents en les seves relacions virtuals —en les quals

s'esplaien— a les personals, en les quals es retreuen. D'altra

banda, la barrera que suposa l'ordinador (i fins i tot el

telèfon) desvirtua les converses, crea falses expectatives,

genera malentesos que no es donarien mai en un contacte

directe, en el qual el gest i la paraula resoldrien els conflictes

amb rapidesa. Hi ha un bon motiu per controlar i limitar

l'accés dels joves als xats: que no acabin amb les relacions

reals.

Per poder percebre si el jove en qüestió pot arribar a tenir

problemes per relacionar-se en el cara a cara és bo tenir

en compte que els nois tenen més amics, encara que

normalment són menys propers que els de les noies.

Per què s'aïllen?

Les incerteses i la inseguretat es comencen a manifestar

en la primera part de la pubertat, per això el jove es bolca

en el seu món interior, que està començant a conèixer.

Els adolescents se senten sols perquè entren en una nova

etapa vital en què allò que és desconegut els confon. A

més, els pares deixen de ser totpoderosos, comencen a

valorar la pròpia llibertat i és el moment de triar les amistats

que senten més afins. Davant de tant de canvi, alguns

joves es desorienten, i moltes vegades no saben cap a on

avançar. Si a aquesta realitat li sumem altres situacions

possibles, com ara la separació dels pares, un canvi de

domicili o l'intens desig de pertinença a un grup, ens

trobarem amb casos obvis d'adolescents que necessiten

tota l'ajuda que puguin rebre.

Trencant el cordó umbilical

En aquesta etapa, el jove necessita els amics o un grup

d'iguals, que li permetrà separar-se una mica de la família.

Els buscarà semblants a ell i, si no els troba, serà ell qui

tendeixi a imitar el caràcter dels seus companys. És el

resultat de la seva lluita per diferenciar-se dels seus pares:

tenir un bàndol aliat fort. Pertànyer a un grup d'iguals

l’ajudarà a sentir-se més segur i confiat si creu estar

marginat, ja sigui per la societat, a casa, a classe, etc. Per

això, per als adolescents l'amistat és vital.

No obstant això, també coincideix en aquesta edat una

paradoxal tendència natural a reduir els contactes. El jove

se sent més sol i al mateix temps necessita començar a

marcar el seu espai, i es debat entre una autèntica dualitat.

El grup pot ser cruel i aïllar algú pel seu aspecte físic, les

diferències econòmiques, el seu lloc de procedència o fins

i tot el seu bagatge cultural. Ni els seus pares ni els seus

INTRODUCCIÓ

Passar de la infància a la vida adulta comporta tants canvis en l'adolescent

que pot veure's superat pels esdeveniments. És possible que com més aïllat

veiem el jove més estigui intentant ocultar que necessita ajuda: vol aprendre

més del que demostra, així que si sabem jugar bé les nostres cartes el podrem

acompanyar en aquest procés de maduresa.
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QUÈ ES POT FER
DES DEL CENTRE EDUCATIU?

La falsa imatge que projecten

Potser veiem els joves com eterns despreocupats; no obstant

això, aquest aspecte és només extern. No oblidem que estan

vivint —en major o menor grau— un conflicte interior a

causa de l'adaptació al món adult. És per això que el paper

de l'educador pot arribar a ser molt important, ja que de

vegades podem arribar a actuar com a detectors de problemes

psicològics i socials en els quals el jove es pot trobar

immers. A vegades, el noi arriba a l'escola amb una càrrega

de problemes familiars que li preocupen i aclaparen; el

professor que abans els identifiqui serà el que millor pugui

ajudar-lo.

Podem actuar com a mediadors i informar-los sobre els

recursos que puguin estar al seu abast, però moltes vegades

n’hi ha prou amb tenir una xerrada amb ell en la qual, abans

de parlar nosaltres, l’escoltem. Fins i tot, podem evitar

donar consells si no ens els demanen; potser només necessita

que l’escoltin o saber que els seus problemes ens importen.

Els joves i l'amor

Si tenen parella se sentiran satisfets, però no ha de constituir

una obsessió per calmar l'angoixa que pot generar-li sentir-

se sol o abandonat (sinó, aquests sentiments reapareixeran

cada vegada que no estiguin amb algú). El primer amor

sol ser meravellós i devastador. El patiment i el plaer que

provoca turmenta i eclipsa de tal manera que els joves a

penes poden pensar en altres coses. La força d'aquesta

emoció deixa els adolescents exposats, vulnerables i a

mercè de l'altra persona. No obstant això, tots tenen la

capacitat de sobreposar-se al primer amor, encara que

aquest sigui un intent de cobrir les carències afectives de

la infància o una manera d'escapar de la soledat.

Compartir les confidències d'amor amb els amics sol donar

sensació de seguretat.

Hem d'intentar que els alumnes no s'agrupin

sempre amb els mateixos companys per evitar

que alguns queden aïllats. El millor és plantejar-

ho com un joc i establir els grups a l'atzar: si

volem formar dos equips podem triar-los com a

nois versus noies o la meitat exacta del llistat

de la classe.

Però si volem més grups podem fer-ho endevinant

números, treient colors d'una bossa... També podem

organitzar activitats d'integració, agrupar els que vesteixen

del mateix color, hagin nascut en un mateix mes o dia,

tinguin el mateix nombre de germans, continguin una

lletra determinada en el seu nom, tinguin el cabell del

mateix color —o arrissat o llis—, etc.

En realitat, el nostre treball ha de centrar-se a fomentar

l'autoestima i el respecte als altres i estar disponibles si

desitgen parlar. No cal programar obligatòriament

entrevistes, però sí tenir disponibilitat quan veiem que

quelcom no funciona i ells no s'atreveixen a demanar-

nos ajuda. Si aconseguim que els nois evitin els sentiments

de soledat també milloraran les seves relacions familiars

i escolars i estaran més satisfets amb ells mateixos i amb

les seves vides.
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Et sents aïllat? Tens, a vegades, una

sensació de buit que t'encongeix

l'estómac? Creus que no tens ningú al

teu costat? Mira al voltant: no és així.

Els teus pares, germans, amics o

companys estan aquí, i has de recórrer

a ells si et sents molt sol. El seu suport

et sorprendrà.

Ho estàs, o només et sembla que ho

estàs?

A vegades ens sentim sols, creiem que la

gent no ens entén, que no podem comptar

amb ningú davant un problema real o que

ningú compta amb nosaltres. És una

desesperada sensació de desfici... que la

majoria de vegades només és al nostre cap.

És més, moltes vegades la teva actitud pot

despistar i transmetre als altres que desitges

estar aïllat o que necessites el teu espai,

cosa que d’una altra banda pot ser veritat,

perquè encara estàs coneixent-te.

Fixa't en aquestes situacions i pensa si

alguna es compleix en el teu cas. Si és així,

has de posar-te en marxa i obrir-te als altres.

A vegades només cal deixar que els altres

s'acostin per no estar sols, ho has provat?

Cada vegada passes més temps sol

escoltant música, mirant la tele o jugant

amb la consola, al mateix temps que evites

passar molta estona amb la teva família.

Necessites mostrar la teva independència,

sí, però no cal que facis servir frases del

tipus "tu només ets la meva mare" o “jo no

vaig demanar néixer”.

Cooperes poc a casa.

Passes completament dels temes que

puguin preocupar els teus pares o germans.

Han deixat d'interessar-te activitats o

aficions que abans sí t'agradaven.

Fas comentaris cínics i feridors a la

menor ocasió.

Tens un comportament rabiós i/o

controlador, com si estiguessis enfadat amb

el món.

Pares

Potser fa uns anys els tenies molt idealitzats

i ara els veus més com a éssers humans: no

són omnipotents, tenen les seves errades

com tot el món i també s'equivoquen. Però

res és extrem: ni abans eren tan bons... ni

ara són tan dolents. No oblidis mai una

cosa: et volen de veritat, i si realment

necessites quelcom sempre podràs comptar

amb ells. No obstant això, han d'educar-te,

INFORMACIÓ PER A
L’ALUMNE

marcar-te unes normes i exigir-te un

compromís. Potser el que passa és que no

deixes que se t'acostin. Dóna'ls una

oportunitat i te l'estaràs donant a tu mateix!

Et consideraran més madur i descobriràs

nous temes per tractar amb ells i noves

facetes d'aquestes persones que, en el fons,

coneixes tan poc.

Germans

Tens germans? Ets una persona molt

afortunada. Tant si us porteu molts anys

com pocs, la connexió entre germans és

diferent, i normalment molt més forta i

perdurable que la que puguis tenir amb

altres persones del teu entorn. Així com les

amistats poden canviar al llarg dels anys,

els germans no. Els tens per a sempre, i ells

et tenen a tu. No dubtis a recórrer a ells si

et sents sol, et coneixen com ningú i són

de la teva mateixa generació: segur que

sabran escoltar-te si tens un problema, i per

molt que en el dia a dia pugueu discutir o

us enfadeu, mai et fallaran. A vegades,

segons creixem, potser ens distanciem una

mica, però en la teva mà està evitar-ho: no

deixis que la típica rivalitat de germans es

converteixi en un problema.

Amics

Ja ho diu el refrany: "qui té un amic té un

tresor". Però no podem esperar que els

amics ens cuidin sempre, nosaltres també

hem de cuidar-los i posar de la nostra part.

Si ens tanquem en nosaltres mateixos els

apartem del nostre costat amb una actitud

egoista que tard o d'hora ens passarà factura.

Si no ens obrim, potser un dia veurem que

ens hem quedat sols de veritat. Tu saps bé

qui és digne de la teva confiança. Explica

als teus verdaders amics els teus problemes,

dubtes i sentiments, i veuràs que les penes

compartides no fan ni la meitat de mal. Si

tens bons amics millorarà la teva autoestima,

perquè et veuràs reflectit en la seva

confiança i estima.

Companys

Potser els companys de classe no siguin

sempre amics de l'ànima —almenys, no

tots—, però no desaprofitis la possibilitat

de relacionar-te amb ells ni l'ajuda que

puguin prestar-te. Quan acabis d'estudiar

és molt probable que no treballis amb els

teus millors amics, però sí que passaràs

moltes hores amb els teus companys.

Aconseguir una relació fluida i cordial

t'ensenyarà que els bons poden arribar a

convertir-se en grans amics. Però, per ara,

així com no volem que la resta de la classe

ens exclogui, nosaltres tampoc hem

d'excloure ningú, no creus? Tracta’ls com

vols que et tractin, ni més ni menys.

Parelles

En aquesta època, a més de canviar

biològicament i passar de ser nois a adults,

solen donar-se, en molts casos, les primeres

relacions amoroses. Si estàs o has estat

enamorat sabràs que aquesta relació ocupa

la major part del teu temps i espai mental…

no pots pensar en una altra cosa! Et sents

feliç perquè has estat triat i t'estimen, la

teva autoestima puja diversos punts. Però

no pots oblidar que el món continua girant

i has d'atendre les teves amistats, els teus

estudis… com ets feliç, fes que es noti i

brilla encara més. Si, al contrari, no ets

correspost, et sumiràs en el més profund

dels pous, et sentiràs exclòs i abandonat.

Però no et preocupis, tot passa, encara que

ara mateix et sembli impossible, i si aquesta

persona no et correspon és perquè no ha de

ser. Pensa que ja arribarà el teu moment,

no cal que corris.



Recursos: una càmera de fotos, una impressora
en color i paper. Opcional: elements per uniformar

al grup (samarretes d'un mateix color, birrets, togues…).
Desenvolupament: farem una fotografia del grup.
Primer decidirem si es fa a classe o a l'exterior,

cada un vestit a la seva manera o uniformats, com
s'ordenaran o col·locaran, etc. Una vegada decidit —per
exemple, amb una votació— es farà la fotografia, que
s'imprimirà i es repartirà entre tot el grup. Pot fer-se tant
a principis de curs —per crear una bona dinàmica inicial—
, com al final, com a record. Opció: anuari. S'elabora una
fitxa estàndard per passar a cada individu o, fins i tot millor,
perquè ompli cada un la d'un altre després d'entrevistar-
li. Aquesta fitxa inclou els seus gustos, les seves aspiracions,
les seves habilitats… Amb ells, junt amb una foto individual
feta en el mateix moment o aportada per cada un d'ells,
s'elaborarà una publicació que es distribuirà entre tots.

Duració: S -  M  - L - XL
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ACTIVITAT 2:
PRIMERA PERSONA DEL PLURAL

Objectius: sentir-se integrat en el grup. Tenir
sentiments de pertinença a diferents grups.

Recursos: no es necessiten.

Desenvolupament: durant tota la classe, els
alumnes mantindran converses o participaran en

un debat en què sempre hauran de parlar en primera
persona del plural. A més, hauran d'afegir, quan parlin
de “nosaltres”, a qui es refereixen (els meus amics i jo,
la meva família i jo, els meus companys i jo, etc.).

Duració:   S  - M - L - XL

ACTIVITAT 3.
ORLA: RETRAT DE GRUP

Recursos: un tauler de suro, xinxetes, cintes o
fils de llana de tres colors: verd, groc i blau.

Targetes de paper per representar les taules de la classe
i retoladors.

Desenvolupament: es farà un esquema de la
col·locació de les taules i els alumnes, escrivint-

hi el nom de qui les ocupa. Cada alumne s'aixecarà i,
utilitzant fils, es “connectarà”, de xinxeta a xinxeta, amb
els seus millors amics (fils verds), amb els seus amics
(fils grocs) i amb els seus companys afins (fils blaus).
Podem limitar el nombre de fils de cada color perquè es
defineixin més o, al contrari, unificar-ho tot amb un sol
color i donar-los fils limitats o no. Al final quedarà una
teranyina de colors en què podran establir-se “nusos” a
la classe, individus que es relacionen amb tots, i d’altres
que tenen un cercle de relacions més limitat. Els alumnes
podran opinar, corregir o valorar les seves opcions, etc.

Duració: S -  M  - L - X

Objectius: conèixer les relacions entre individus
a la classe, diferenciar grups, detectar els
polivalents, els dominants i els aïllats.
Fer que els alumnes siguin conscients
d'aquestes relacions i de com poden relacionar-
se amb individus fora dels seus propis grups
per enriquir les seves relacions d'amistat i
companyonia.

ACTIVITAT 1:
SOCIOGRAMA DE LA CLASSE

Objectius: crear una identitat com a grup-classe.



Objectius: parlar de la necessitat de viure en

societat, de compartir experiències i de progressar

junts. Descobrir la importància d’envoltar-se de bons amics

i cultivar les relacions. Entendre qui és bon amic i qui no,

de quines persones cal envoltar-se i de quines mantenir-se

al marge.

Desenvolupament: és cert el refrany que diu “millor

sol que mal acompanyat”? Pot una persona viure

en soledat? Quina diferència hi ha entre la família i els

amics? Són incondicionals? Què aportes tu a les relacions?

Per què unes funcionen i d’altres no? És una qüestió de

personalitats, de capacitats, de gustos… de què? Com

sabem si algú ens convé o no? Què fer per aconseguir estar

amb els que volem i allunyar-nos dels que no ens interessen?

I si algú s'entossudeix a envoltar-se de qui no el beneficia?

Com ens influïm els uns als altres?
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Pensant en els que pensen en mi
A vegades ens entossudim a desitjar

desesperadament tenir l'aprovació o l'amistat

d'aquells per als quals semblem no existir. Significa

això que som invisibles o que estem condemnats

a quedar-nos sols? No, només vol dir que no

enfoquem bé. Mai estem sols: la nostra família i

altres adults són aquí, més que disposats a ajudar-

te si els ho demanessis. Si amplies el teu camp de

visió descobriràs persones que estan desitjant ser

els teus amics. Mira al teu voltant: qui es preocupa

per tu de veritat?, qui creus que seria el teu amic

si li donessis l'oportunitat?

LABORATORI D’EMOCIONS

A qui t'emportaries a una illa deserta?
Pregunta-ho als teus pares i germans i pensa tu també

la resposta a aquesta pregunta. Imagina molts dies de

soledat i poques coses a fer. Fantasieja també amb

moments de tristesa o amb aquells en què treballareu

junts o tindreu necessitats difícils de cobrir. Qui seria el

company o la companya ideal? Hi ha qui serviria per

passar-ho bé però no per als moments difícils? Qui? Per

què?

1 2

Millor sol que mal acompanyat?

E L  D I L E M A

Objectius: fomentar les relacions d'amistat i respecte

entre els alumnes.

Recursos: una aula específica, un ordinador i un

projector, una pantalla, un programa de presentació

de diapositives.

Taller de l'amistat

E L  R E P T E

Desenvolupament: el taller es desenvoluparà durant

cinc sessions en què els mateixos alumnes, ja sigui

per grups, per parelles o individualment, faran de ponents

i exposaran presentacions sobre els temes: 1. Com fer amics.

2. Resoldre malentesos. 3. Amics de totes parts. 4. Donar

la benvinguda als que arriben, i 5. Decàleg del bon amic.
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PEL·LÍCULES

Camp, refugi d'artistes. 2003. EUA.

Director: Todd Graff. Intèrprets: Daniel Letterle, Joanna

Chilcoat, Robin de Jesus, Steven Cutts.

La soledat o l'individualisme porten els protagonistes

d'aquest curiós campament d'estiu per a artistes a

interactuar de formes estranyes amb els altres.

El jardí secret. 1993. Regne Unit.

Director: Agniezska Holland. Intèrprets: Kate Maberly,

Heydon Prowse, Andrew Knott, Maggie Smith.

Tres nois, que estan sols per diferents raons, es

coneixeran en una enorme mansió de la campanya

anglesa i aconseguiran fer-se feliços i ser millors junts.

Clueless, fora d'onda. 1995. EUA.

Director: Amy Heckerling. Intèrprets: Alicia Silverstone,

Brittany Murphy, Stacey Dash, Paul Rudd.

Aquesta moderna versió de l'Emma de Jane Austen ens

mostra les relacions entre adolescents despreocupats i

de com uns influeixen en altres, d'amistats i amors, del

descobriment de què es pot fer dels altres i de quan és

millor quedar-se al marge.

LLIBRES

Una noia amb àngel. Col. Acadèmia d'àngels. Annie

Dalton. Editorial Planeta infantil. 2005. 6,95 euros.

Quan Mel Beeby mor no s'imagina que l'institut

continuarà en el cel. Així que allà troba el seu destí i

la seva vocació com a agent temporal: acompanyar

persones en diferents moments de les seves vides perquè

resolguin els seus problemes i, sobretot, perquè no se

sentin soles.

EN VULL MÉS…

Aquests són alguns dels símptomes més generals que

es donen en adolescents que pateixen algun d’aquests

abusos i davant dels quals es pot estar alerta:

L’adolescent ha patit un canvi sobtat en el seu comportament

i en el seu rendiment escolar: té problemes de concentració,

sembla sempre alerta o està retret o bé passa d’estats de passivitat

a extrema agressivitat. Té una actitud fugissera i malfiada davant

els adults. Tendeix a aïllar-se dels seus amics. Per contra, actua

de vegades de forma molt desafiant. Té una baixa autoestima.

Comet actes vandàlics o delictius, abusa de drogues i/o alcohol.

Intenta cridar sempre l’atenció, pot arribar a autoagredir-se i a

fugir de la llar.

Arriba molt d’hora al centre, surt el darrer i sembla no voler

tornar a casa.

S’observen lesions, cicatrius, cremades, escales de cabell,

esgarrapades, mossegades que es veuen quan porta roba esportiva

o ens ho expliquen els seus companys en veure’l canviar-se al

vestuari. Pot passar que es negui a canviar-se davant d’altres.

Té trastorns físics: dificultats per a caminar o seure’s, mals de

cap o de panxa repetitius i té un comportament anorèxic. Poden

ser bones raons per a portar el jove a la infermeria del centre, si

en disposem, i que se li faci un reconeixement.

Té problemes de son. Sembla anar sempre descuidat, brut, no

té roba neta o bé falta a classe freqüentment i sense justificació.

Té una actitud seductora o eròtica davant els adults.

Els pares parlen amb menyspreu del noi, pensen que és dolent

o problemàtic per naturalesa i demanen que se li castigui

severament. També poden negar l’existència dels problemes.

Es detecta mala relació entre els pares: discuteixen, no es

miren, es desautoritzen...

Els pares sobreprotegeixen el noi de forma que no participi en

treballs de grup, que no surti amb altres fora de l’horari escolar,

són excessivament controladors.

A Aldees Infantils SOS volem que tots els
nens i joves rebin un bon tracte, amable i
afectuós i que, sota cap circumstància, rebin
cap mena de mal. Per això posem en
coneixement dels docents algunes pistes per
tal de detectar situacions de negligència, d’abús
o maltractament: físic, sexual, emocional o
psicològic. El maltractament no és fàcil de
detectar i sovint els adults no el denuncien per
por a equivocar-se o a entrar en el terreny
privat familiar, però els fets ens diuen que és
millor pecar per excés de zel que per prudència,
ja que facilita que alguns casos segueixin
ocults.

ALDEES INFANTILS SOS
CONTRA EL MALTRACTAMENT
INFANTIL
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Tots els adolescents tenen dret a estar ben atesos

i a no rebre cap mena de maltractament. Tu pots

ajudar a que tu mateix i els teus amics esteu bé.

Només cal tenir la ment desperta i fixar-se en

unes quantes coses:

Cap adult, tampoc a casa teva, té dret a fer-te mal.

No hi ha excusa. Res del que puguis haver fet mereix

que et facin mal.

La violència física es manifesta amb bufetades,

cops de puny o amb objectes, empentes,

mossegades, esgarrapades, crits descontrolats…

Si reps un maltractament, no et sentis culpable ni

acceptis que ho mereixes. Els adults saben que hi

ha moltes altres maneres de castigar: renyar-te, fer-

te pensar en això o deixar-te sense alguna cosa que

t’agrada, per exemple.

El maltractament es comet contra nens però també

contra adolescents i sol passar desapercebut. Si

notes que un dels teus amics ha canvia molt de

sobte, que està més trist o més agressiu sense raó

aparent, que no vol tornar a casa o has vist que té

algun blau o ferida quan us canvieu plegats al

vestuari, pots ajudar-lo. Pregunta-li què li ha passat

i, si veus que no t’ho vol dir o t’explica sopars de

duro, comenta-ho al teu professor i ell sabrà com

actuar.

Si un company t’explica que un adult del seu entorn

li ha ensenyat material pornogràfic o li ha mostrat

TOTS ELS ADOLESCENTES
TENEN DRET A ESTAR BÉ

els seus genitals o l’ha tocat, has de posar-ho en

coneixement d’un adult que pugui fer-se càrrec de

la situació.

El maltractament també succeeix entre nois de

la mateixa edat. No deixis que els teus companys

et tractin malament perquè no tenen dret a fer-ho.

No acceptis insults, ni burles cruels, ni amenaces,

ni cops.

Si veus que els teus companys atemoreixen un

altre, que ho passa malament només de pensar a

retrobar-los, no et quedis callat, res de “llei del

silenci”. Tens la responsabilitat d’ajudar-lo igual que

els demés tenen la d’ajudar-te a tu.

La violència mai, mai, mai és la solució a res.

Tots els problemes es resolen parlant, dialogant,

negociant. La violència no és pròpia de persones

civilitzades i intel·ligents.  

Si ets testimoni o et passa alguna d’aquests

coses, busca una persona adulta com el teu tutor,

un professor o l’orientador del centre i demana-li

que t’ajudi.

Trobaràs més informació a la pàgina web del

Defensor del Menor o del Defensor del Poble de la

teva Comunitat Autònoma.
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PROGRAMA
D’EDUCACIÓ
EN VALORS

UNITAT 5.
SÍ QUE SÓC SOLIDARI

DESENVOLUPAR L'EMPATIA CAP
ALS PROBLEMES DELS ALTRES.

SER CONSCIENT DE LES
PROBLEMÀTIQUES SOCIALS
QUE EXISTEIXEN EN EL NOSTRE
MÓN.

DESCOBRIR LA FACETA MÉS
ALTRUISTA DELS JOVES.

CONÈIXER LES OPORTUNITATS
QUOTIDIANES DE
SOLIDARITZAR-SE AMB ALGÚ.

ANALITZAR L'IMPACTE DE
PETITES ACCIONS SOLIDÀRIES
EN LA VIDA D'ALTRES
PERSONES.

PENSAR EN ELS TIPUS D'AJUDA
QUE PODEN OFERIR ELS JOVES
I COM PORTAR-LES A TERME.

OBJECTIUS

Amb el mónParticipació
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INFORMACIÓ PER AL PROFESSOR començarem pel que saben de les guerres, de la violència

de gènere i la violència familiar, els moviments migratoris,

les conseqüències de la desocupació i la crisi, els

problemes dels més vulnerables: ancians, discapacitats,

dones, nens i joves… També podem iniciar el debat

comentant algunes notícies del diari: un desnonament (el

problema de l’habitatge), una guerra (els camps de

refugiats), la crisi (la desocupació), etc.

Dir-ho en positiu

Encara que són temes durs, hem de fer un esforç per

tractar-los des d'un punt de vista positiu, ja que ho

valoraran i ho acceptaran amb més facilitat; en comptes

de: "No facis el que no t'agradaria que et fessin";

plantegem-los una altra visió: "Fes pels altres el que

t'agradaria que fessin per tu". Els serà més senzill fer la

lectura correcta i sentir empatia pels que necessiten diners,

menjar, una llar... Aprofitem el sentiment corporatiu dels

joves perquè se sentin part de quelcom; transmetem-los

l'esperit rebel i lluitador que han de tenir: si ells no es

rebel·len una mica ara, quan ho faran? Pensem que en

rebel·lar-se es plantegen les coses internament per primera

vegada: se senten part d'aquest món, que ja funcionava

abans d'arribar ells… i sobre el qual ningú els ha preguntat

ni els pregunta si els agrada o no. I no oblidem que

aquestes reflexions sobre el que els agradaria canviar

també els poden servir com guia a l'hora de saber per on

hauran de canalitzar el seu futur, tant en l’àmbit dels

estudis com en el professional.

El moment oportú

En aquesta etapa de la seva vida els alumnes estan

ansiosos per entrar en el món dels adults, tenen set de

saber, i el que percebin com a "quelcom de majors"

captarà immediatament la seva atenció. Si els ho

expliquem així: "als nens no se'ls parla dels problemes

que hi ha en el món, però vosaltres ja heu de començar

a conèixer-los" aconseguirem que ens escoltin a l'instant.

Els adolescents se senten atrets pels temes solidaris

perquè ho perceben com quelcom del món adult. I el

millor és que els joves tenen el potencial per trencar els

cicles de pobresa, violència i discriminació que es

transmeten d'una generació a una altra. Donem-los,

doncs, una oportunitat.

Una classe pot començar amb una cosa tan senzilla —

i greu— com aquesta pregunta: "Sabeu que hi ha 143

milions de nens orfes en el món? I que 20 milions de

nens van ser desplaçats en els últims deu anys a causa

de les guerres o els desastres naturals? Sabeu que 300.000

nens participen en conflictes armats? I que 246 milions

de nens són obligats a treballar? Coneixeu la tasca

d’Aldees Infantils SOS i què són les seves Aldees?". A

partir d'aquí es pot obrir un col·loqui molt instructiu i

interessant, que aconseguirà que els alumnes estiguin

una mica més presents i les seves ments menys absents.

Com si d'una ceba es tractés, podem anar treient capes

i revelar diferents situacions complicades que s'acosten

gradualment a l'entorn més pròxim dels alumnes:

INTRODUCCIÓ

Els adolescents ens poden sorprendre molt gratament quan es tracta de temes

solidaris. Són tan viscerals que si s'interessen per les problemàtiques

humanitàries aniran a per totes: estan descobrint el món real i volen canviar-

lo… és el moment de pensar així! Donem-los l'oportunitat que puguin ajudar

el proïsme.
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QUÈ ES POT FER
DES DEL CENTRE EDUCATIU?

Més a prop, més fort

Una vegada se senten compromesos amb el canvi, com

és normal i conseqüent amb tota l'energia que tenen

acumulada, volen fer-ho sense esperar ni un segon. La

nostra missió és transmetre'ls que les coses, com les cases,

han de començar-se per baix i no per la teulada. Que

comencin demostrant-se a si mateixos i a la resta que són

capaços de fer quelcom per la gent que tenen a prop. I

que són constants en això. Quan ho hagin aconseguit ja

podran ampliar el seu cercle d'acció. Que els agrada córrer,

doncs per què no s'apunten a fer de pigalls per als atletes

cecs? Que els agrada ajudar, que col·laborin en els

menjadors socials de la ciutat. Que els agraden els nens,

que s'apuntin en algun centre excursionista com a

voluntaris.

Per començar a ser solidari és millor iniciar-se amb

objectius petits i pròxims en comptes de metes massa

grans. Hem de dir-los que una vegada hagin demostrat

que compleixen amb els gestos senzills tindran l'oportunitat

de fer grans gestes.

Es poden fer moltes accions en què els alumnes

s'impliquin: per ser solidaris no sempre hem

d'anar a països llunyans, sinó que val la pena

que els adolescents mirin al seu voltant i

comencin a ser solidaris aquí mateix.

També és aconsellable fer-los saber que la solidaritat

amb els més desfavorits no sempre passa per la

recaptació de fons, sinó que es pot ser solidari amb el

temps, l'esforç i el treball.

Per exemple, els podem donar idees com ara anar

a passar una tarda a la setmana amb un ancià que

coneguin, que ajudin a casa perquè els seus pares no

hagin d'esforçar-se tant o tenir cura gratis una nit dels

fills dels veïns que treballen moltes hores i també es

mereixen un descans.

Finalment, hi ha moltes iniciatives que compten

amb opcions de voluntariat juvenil, tant des d’ONG

com des de les regidories de joventut dels ajuntaments

i les comunitats autònomes en què poden iniciar-se i

participar. Els camps de treball també els permeten

aportar el seu treball i interès a una causa que beneficia

la societat a canvi d'una estada i, a més, és una activitat

que els permet conèixer altres persones amb altres

realitats diferents de la seva. Des del centre podem

oferir-los un llistat d'aquest tipus d'activitats pròximes

a la seva zona de cara a les vacances, per exemple.
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Ets capaç de renunciar al que

t'agrada a favor d'altres? Et preocupa

que hi hagi persones,  fins i tot nens

i joves com tu, que passen fam, fred

o dolor, o creus que no va amb tu?

Estaries disposat a mobilitzar-te per

fer quelcom en el que creus? Doncs

continua llegint!

Diferents maneres d'ajudar els

altres

Ser solidari i generós suposa un esforç,

aquesta és la veritat. Però precisament

això és el que li dóna valor. No obstant

això, no has de suposar que parlem

només de donar coses materials, sinó

que pots cedir el teu temps, el teu afecte,

la teva companyia… No es tracta de

regalar el que et sobra —això és molt

còmode—, sinó donar el que li falta a

l'altre.

Hi ha gent que ofereix tot el que no

necessita en comptes del que li pot fer

falta a qui ho rebrà i, sovint, resulta que

dóna quelcom que l'altre ja té o fins i

tot li’n sobra. Tampoc es tracta de donar

tot el que tens de manera que tu i els

teus us quedeu sense res: per exemple,

que regalis totes les joguines del teu

germà petit o que donis tots els teus

estalvis sense saber si a casa podeu

necessitar-los. També hi ha persones

que donen coses per no sentir-se

culpables: el Joan no va a veure mai la

seva àvia, però cada any li regala un

ram immens de flors per Nadal. Així no

arregla el que ella necessita i agrairia:

veure'l més sovint.

Ets soliTari o soliDari?

Encara que està molt bé i és just

preocupar-se de la fam que hi ha en el

món, potser ara tinguis la possibilitat

d'ajudar la gent que tens a prop i que

també pot necessitar-ho. És millor un

petit gest que omplir-se la boca de bones

intencions i al final tenir les mans buides

o no fer res perquè si no és per grans

causes no et mous.

Si ets un adolescent és possible que

INFORMACIÓ PER A
L’ALUMNE

tinguis més facilitats per col·laborar en

una campanya que intenta ajudar la gent

que viu en el teu barri o la teva ciutat i

que ho necessita que dient que aniràs a

l’Amèrica central a l'estiu per ajudar

(primer, perquè els teus pares no et

deixaran anar; i segon, perquè el preu

del teu bitllet probablement tingui un

cost superior a l'ajuda que puguis

prestar). Quan tinguis una professió i

estiguis qualificat per treballar, llavors

ja podràs ajudar en quelcom concret (si

et converteixes en infermer, mestre,

llauner, paleta, etc.), sigui on sigui, però

per ara és millor que dirigeixis els teus

esforços cap a on puguin beneficiar algú.

Per tant, busca el lloc adequat a la teva

edat i a les teves capacitats.

A més, veuràs que posar el teu granet

de sorra on puguis i facis falta t'obrirà

la porta a molta gent, tindràs noves

experiències, sabràs treballar millor en

equip i els altres t'apreciaran per ser qui

ets i fer el que fas.

Les persones que col·laboren en les ONG

no solen esperar res a canvi, ni glòries

ni fama ni reconeixements aquí o en una

altra vida; veure l'agraïment reflectit en

els ulls d'algú és per a ells la major

recompensa que poden rebre. I tu, en

tindries prou?

Guia bàsica per ser solidari

Avantposar les necessitats dels altres a

les teves pròpies.

Buscar el benefici… aliè.

Donar consell o suport a qui ho necessiti

i desitgi; per a això, és imprescindible

veure només la persona, sense que

importi el nivell econòmic o cultural, la

raça o la religió.

Fer servir les teves habilitats i

coneixements per ajudar

desinteressadament els altres.

Estar preparat per defensar qui sigui

discriminat per qualsevol causa.

Unir-te a les activitats i les

reivindicacions que organitzen els que

defensen la igualtat, els drets humans,

la tolerància, la cooperació, l'educació…

o el que tu consideris que s'hagi de

reivindicar.

Mobilitzar-te contra qualsevol tipus de

violència.

Tenir sempre a punt un somriure, encara

que l'estat d'ànim o la situació no sigui

la més favorable; sempre s'agrairà.

Joves per la recuperació del
Patrimoni Cultural



Recursos: fotografies de persones de diferents edats,
sexes i ètnies.
Desenvolupament: cada alumne triarà una fotografia
o es repartiran de forma aleatòria i, a partir d'ella,

imaginarà una història i un problema amb el qual haurà
d'aconseguir que els altres se solidaritzin. Exemples: nens i
nenes que tenen necessitats vitals no cobertes, persones que
han hagut de marxar del seu país a causa de la fam o les guerres,
dones que pateixen violència, persones majors que estan soles…

Duració: S -  M  - L - XL

ACTIVITAT 3:
SOLIDARITZA'T AMB MI

Objectius: practicar l'empatia, col·locar-se en el
lloc d'un altre per arribar a donar suport a la seva
causa. Desenvolupar el valor de la tolerància.

ACTIVITAT 1:
UNA FORTUNA PER REPARTIR

Regals solidaris-petits gestos amb el meu pressupost
Necessites realment totes les coses que et regalen? Intenta convertir
algun dels teus regals en quelcom solidari. Si algú vol tenir un
detall amb tu i et pregunta què vols, demana-li que contribueixi
amb una ONG o amb un projecte solidari que t'agradi, o que faci
una donació en el teu nom. O també pots demanar un regal d'una
botiga solidària o de la web d'una ONG com ara la nostra, d'un
producte de comerç just… o utilitzar postals d'una ONG per felicitar
la teva família o els teus amics. Estaràs ajudant molt.

LABORATORI D’EMOCIONS

Amb què et solidaritzes?
Escolta amb la teva família les notícies a la televisió

o a la ràdio o repasseu junts el diari: les pàgines

d'internacional, d'assumptes socials, etc. Quines

situacions trobeu més injustes? Quins col·lectius

tenen més problemes o estan en desavantatge? Amb

qui us solidaritzeu? Per què? Feu un pas més…, què

podríeu fer junts per millorar aquesta situació?

1 2
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Objectius: establir criteris per al repartiment de
recursos. Aprendre a prioritzar.

Recursos: globus d'un mateix color (entre cinc i deu
per a cada alumne) o monedes de grans mides de cartolina

o cartró. Paper d'embalar per a la versió amb monedes. Informació
sobre la distribució de la inversió econòmica de cada país.

Desenvolupament: cada alumne rebrà entre cinc i deu
globus o monedes de cartró. Si s'opta per la versió amb

globus, s'establiran espais a la classe (cantonades, grups de
taules…) on dipositar-los per a una causa o una àrea d'inversió.
Si s'opta per la versió amb monedes, s'instal·larà una tira de
paper d'embalar amb diferents departaments per a les causes.
Aquestes seran: educació, salut, alimentació, investigació,
indústria, defensa, polítiques socials i infraestructures. Cada
alumne distribuirà els seus globus o les seves monedes entre les
distintes àrees, segons el seu criteri de major necessitat. Opció:
es pot fer de dues maneres: estàtica, en la qual cada alumne
determina la seva distribució per escrit i la segueix al peu de la
lletra; dinàmica: en funció dels ingressos que reben les diferents
àrees, els alumnes poden assignar els seus a àrees que d’altres
no han cobert. En finalitzar el repartiment es farà una valoració
d’aquest i de les conseqüències que tindrà aquest tipus de
distribució.

Duració: S -  M  - L -XL

Recursos: si es fa el repartiment de papers de forma
aleatòria, s'utilitzaran targetes amb el perfil del

personatge que representaran.
Desenvolupament: posarem en marxa un joc de rol
que escenifiqui una situació catastròfica a la classe

(un cataclisme natural, un accident, un estat de setge o guerra,
etc.) que poden triar els mateixos alumnes. Es donaran unes
condicions extremes: tindran un nombre limitat de racions de
menjar i aigua, de medecines… Cada alumne triarà o li tocarà
tenir (adult, nen, ancià, ferit, malalt, líder) una actitud solidària
o insolidària amb els altres. En finalitzar la classe ha de quedar
clar el repartiment de recursos, l'assistència als més vulnerables
i les estratègies de supervivència per al grup. En la següent
sessió, cada un comentarà com es va sentir en el seu paper i
com va viure la situació general del grup.

Duració: S - M -  L  -  XL

ACTIVITAT 2:
 SITUACIÓ CATASTRÒFICA

Objectius: entendre les bases de la solidaritat
humana. Comprendre els diferents tipus de
comportament o actitud enfront de la necessitat.
Analitzar els diversos elements d'una situació
de crisi.



Objectius: comprendre la dificultat d'enviar recursos

a totes les causes que ho necessiten. Classificar els

diferents tipus de necessitats que requereixen ajuda, i diferenciar

entre ajuda urgent o a llarg termini. Parlar de la responsabilitat

social d'institucions, països, empreses i persones. Reflexionar

sobre les necessitats de nens i joves i la seva repercussió en el

futur dels països.

Recursos: un mapamundi, un mapa de les comunitats

autònomes espanyoles, ordinadors amb connexió a

Internet (o consultes preparades prèviament des de casa o des

de l'aula d'informàtica), diaris.

Objectius: fer un treball conjunt de forma voluntària per una

causa solidària. Obtenir un resultat que pugui ajudar directament

en aquesta causa.

Recursos: un espai de reunió per a la comissió del ball, un espai

on fer el ball, persones per a diferents tasques (comptabilitat,

logística, compres, música, neteja…), material per imprimir les invitacions

(un ordinador, una impressora, paper especial), etc.

Desenvolupament: els alumnes d'una o unes quantes classes

uniran esforços per organitzar un ball de solidaritat en benefici

d'una causa concreta o d'una ONG com ara Aldees Infantils SOS. Hauran

de repartir-se les tasques: fixar una data, calcular les despeses, el cost

de les entrades i el marge per a la causa a la qual es dóna suport. Després

hauran de preparar les invitacions, comprar begudes o aperitius, aconseguir

la música, l'equip de so i el personal per posar la música aquest dia. Més

tard, hauran de vendre les invitacions, pagar els costos i aconseguir el

marge calculat. El dia triat, prepararan la sala, organitzaran la recepció

dels participants, l'espai per al guarda-roba i l'equip de neteja posterior.

Finalment, faran entrega dels beneficis a la causa o l’entitat triada i

publicaran els resultats perquè tots els alumnes participin de l'èxit col·lectiu.

Festa de solidaritat

PEL·LÍCULES

Slumdog Millionaire
2008. Regne Unit.
Director: Danny Boyle. Intèrprets: Dev Patel, Fregida Pinto,
Madhur Mittal, Anil Kapoor.
Amb l'excusa d'una presumpta trampa en el programa de
televisió “Qui vol ser milionari” es repassa la vida de Jamal
a l'Índia, des de la seva dura infància junt amb el seu germà
fins al moment actual, en què sembla que està a punt de
convertir-se en una llegenda de la televisió. Una romàntica
i al mateix temps dura visió de les classes i els estrats més
vulnerables de l'Índia: els nens.

EN VULL MÉS…
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On fa falta l'ajuda?

E L  D I L E M A

E L  R E P T E

Desenvolupament: per grups, els alumnes exposaran,

segons un criteri consensuat, on fa falta ajudar, com si

haguessin de sol·licitar recursos per al seu projecte. Quan aquests

són escassos, hem de concentrar-los en una sola causa o diversificar?,

quines causes són prioritàries i per què?, on emmarcaríeu les

necessitats de nens i joves?, hi ha causes a prop de nosaltres?, reben

totes elles les mateixes ajudes?, qui ha de fer-se càrrec d'aquestes

situacions?, què hi ha de la responsabilitat institucional a escala

mundial?, i de cada país?, i quina responsabilitat té cada persona?

Estels en el cel
2007. EUA.
Director: Marc Forster. Intèrprets: Khalid Abdalla,
Homayoun Ershadi, Zekiria Ebrahimi, Ahmad Khan
Mahmoodzada, Shaun Toub, Nabí Tanhua.
Basada en la novel·la de Khaled Hosseini (Editorial
Salamandra), explica la història d'Amir que, amb dotze
anys, participa en una competició d’estels en què també
concursa el seu inseparable amic, Hassan. El desig de
guanyar costi el que costi posarà en perill la seva amistat.
La pel·lícula reflecteix la violència en què viuen els nens
en els carrers d'Afganistan en un context de valors i
sentiments totalment universals.



PROGRAMA
D’EDUCACIÓ
EN VALORS

UNITAT 6.
JO TRIO COL·LABORAR…
AMB EL MEDI AMBIENT

CONSCIENCIAR ELS JOVES DE
LA NECESSITAT D'UTILITZAR ELS
SISTEMES DE GESTIÓ DE
RESIDUS PERQUÈ OCUPIN EL
SEU LLOC EN EL PROCÉS COM
A CIUTADANS RESPONSABLES.

ENSENYAR-LOS COM SEPARAR
CORRECTAMENT ELS RESIDUS
I INSISTIR EN LA QUALITAT DE
LA SEPARACIÓ.

MOSTRAR ELS BENEFICIS
FINALS DE LA SEPARACIÓ I EL
RECICLATGE DE MATERIALS.

OBJECTIUS

Amb el mónParticipació
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INFORMACIÓ PER AL PROFESSOR

INTRODUCCIÓ

Són els nostres alumnes conscients de la importància del reciclatge?, ho som

nosaltres?, els ho transmetrem correctament?, reciclem de manera adequada?

Ensenyar als adolescents uns hàbits adequats a l'hora de reciclar els residus

els farà tenir una actitud conscient i respectuosa amb el medi ambient… i tots

hi sortirem guanyant!

criteris ecològics, des dels productors fins a les indústries

busquen la manera de treballar amb criteris que redueixin

l'impacte ambiental. Això inclou des de fabricar més a

prop dels punts de consum per estalviar en transport,

energia i contaminació, fins a dissenyar millors envasos,

més lleugers, funcionals, amb materials reciclats i que

estiguin pensats perquè es puguin reutilitzar o reciclar

de forma més àgil i eficient. D'altra banda, les etapes que

tenen lloc després del consum inclouen la coordinació

d'institucions —conselleries, ajuntaments, etc. — per

situar els contenidors adequats a prop del ciutadà, xarxes

de transport que els recullin i els portin a les plantes de

selecció i, finalment, a empreses que els reciclin i

converteixin en nous materials o productes. Però totes

aquestes etapes del procés són interdependents, i cap té

sentit si no hi ha res que recollir i reciclar, és a dir, si els

consumidors no assumeixen la seva responsabilitat i

col·laboren en la separació i el reciclatge. Es tracta d'un

petit gest que, de no fer-se, fa malbé molts esforços i,

d'aconseguir-se, permet millorar exponencialment el

medi ambient.

Residus que poden confondre

Encara que hem augmentat la quantitat de residus recollits,

falta millorar la qualitat en la separació dels envasos. Si

es mesclen amb altres elements que no són envasos o els

embruten i espatllen es perd l'esforç invertit per tots. El

rendiment de les plantes de selecció no es basa només

en la tecnologia, sinó en la qualitat del material que reben

i, a vegades, quasi la meitat del contenidor pot ser de

residus inadequats, un fet que redueix l'esforç dels que

separen bé, dels que el recullen, transporten i classifiquen.

Muntanyes… de brossa

Per entrar en matèria de residus, la primera cosa que cal

aconseguir és que els nois siguin conscients de tota la

brossa que generem i del que ocorre amb ella. Per a això,

res millor que explicar-los-ho de manera molt gràfica i

amb dades reals (2009):

Cada espanyol va separar 12,8 quilos d'envasos

lleugers.

Cada un va separar 20,9 quilos de paper i cartró.

Cada un va separar 14 quilos de vidre.

A Espanya es posen en circulació cada any quasi dos

milions de tones d'envasos i hi ha 420.000 contenidors

grocs i blaus repartits per tota la geografia, per als seus

46 milions d’habitants.

Allò que millor separem és el cartró, doncs es va reciclar

el 84,2% de tots els envasos de cartró i paper posats en

el mercat. També es va recuperar un 71,3% del metall

dels envasos produits i distribuits. I d’envasos de plàstic

se’n van reciclar un 41,9%.

Des que es va començar a reciclar, fa onze anys, hem

evitat que més d’onze milions de tones d’envasos

acabessin als abocadors. Hem estalviat l’emissió de més

de 8,7 miliions de tones de CO2 a l'atmosfera i hem

estalviat molt de consum d'energia i d'aigua.

Responsabilitat compartida

En el procés que va des del disseny d'un envàs fins al

seu reciclatge tenen lloc un munt d'etapes, i llavors

moltes possibilitats d'actuar perquè sigui més sostenible.

Actualment, perquè les lleis així ho estableixen i per
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Per això és important conèixer en quins residus solen

produir-se errors:

Joguines. Encara que semblin de plàstic no són envasos,

i és preferible portar-les al punt net de la ciutat —si n'hi

ha— o dipositar-les al contenidor de resta.

CD i cintes de vídeo. Poden anar al contenidor groc?

No, han d'anar sempre al punt verd del municipi o, si no

hi ha, al contenidor de resta.

Bombetes. Van al contenidor de vidre (verd)? No,

perquè no són de vidre i tenen una part metàl·lica. Han

de dipositar-se en el punt net municipal o, si no n’hi ha,

en el contenidor de resta.

Vidres i pisa. Les finestres, els gots i els plats de pisa

no poden llençar-se en el contenidor de vidre, perquè

tenen una composició diferent no reciclable. Al de resta!

Cartró tacat. Amb oli, pintura, etc. Espatllarà la resta

de paper o cartró que està net. Anirà al contenidor de

resta.

Bolquers, compreses, mocadors. Són productes de

cel·lulosa però estan molt bruts i tacaran, així que es

dipositaran en el contenidor de resta.

Davant del dubte, el millor és dipositar els residus en

el contenidor de resta, mai en un de reciclatge.

Donar a conèixer a tots l'existència del comitè

mediambiental del centre o crear-ne un si no existeix,

que impliqui tota la comunitat educativa.

A la classe, instal·lar contenidors per mostrar què s'ha

de llençar en cada un i, en cas de dubte, poder preguntar

en aquest precís moment. Cada contenidor tindrà el seu

color i estaran folrats o pintats, de manera que els envasos

lleugers (plàstic, metall i brics) vagin al groc, els de

paper i cartró al blau, el vidre al verd, els residus orgànics

al marró (si n’hi ha) i els mesclats, al de resta.

Utilitzar la major quantitat possible de productes

reciclats: material de papereria, d'hostaleria…

Organitzar alguna visita a una planta de reciclatge

perquè els alumnes puguin veure i comprovar in situ

que separar els residus serveix per a molt… si es fa

bé!

Fer una campanya de neteja d'alguna zona degradada

del municipi i fer fotos de l'abans i el després, que

poden publicar-se a la revista i al web del centre.
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Ets dels que per no fer un gest

petit no separes els residus

d'envasos o et perdones de

seguida si t'oblides o ho fas

malament? Penses que no passa

res? Saps la quantitat de brossa

que generes cada any? I saps la

que pots estalviar a la naturalesa

si t'esforces només una mica?

Mans a l’obra!

De què serveix reciclar?

Separar els residus d'envasos serveix

de molt. En reciclar les llaunes d'alumini

que diposites en el contenidor groc

s'estalvia el 95% de l'energia necessària

per tornar a fabricar el mateix nombre

de llaunes; a més, s'evita que s'alliberin

a l'atmosfera tones de diòxid de carboni.

Què et sembla? A més, a partir dels

materials dels envasos es creen

productes com ara aquests:

Dels brics se separa el metall i el

cartró i es converteixen en noves capses

i envasos.

Dels plàstics reciclats dels envasos

es fabriquen canonades d'aigua, catifes,

revestiments, aïllant per a abrics i sacs

de dormir, noves ampolles i recipients,

peces per al cotxe i fins i tot pinzells.

Amb el PET (el plàstic de les

ampolles d’aigua) es pot fer fins i tot

una fibra tèxtil com ara el folre polar.

L'alumini per a les llaunes pot

fabricar-se amb material tractat

procedent de les llaunes velles.

Els envasos de cartró i el paper es

porten a unes plantes on es trituren i

mesclen amb altres elements per

convertir-los novament en paper i cartró

reciclats, així com ara articles de

papereria, mocadors, tovalloletes de

paper, caixes, tovallons o oueres.

Dels metalls s'aprofita tot i, sempre

que es desitgi, es converteixen en llandes

de rodes o bicicletes, canonades,

planxes…

El vidre també va a una planta

recicladora, on es fon i es converteix en

nou vidre.

Ah!, i no podem oblidar el que estalviem

quant a energia i aigua; a més, es redueix

la contaminació que es crearia si fessin

servir noves matèries primeres, que

també esgotarien part dels recursos del

planeta. Separar i reciclar només aporta

avantatges.

Reciclar sí, però bé!

Tan important, o més!, que reciclar, és

fer-ho correctament. Si dipositem els

envasos en un contenidor equivocat

farem malbé l'esforç de tots, ja que…

En els contenidors grocs pots dipositar

ampolles i bosses de plàstic, llaunes i

safates d'alumini, safates de suro blanc

i brics… però no joguines, bombetes ni

CD!

En els contenidors blaus es dipositen

envasos de cartró i paper, diaris i revistes,

però no paper d'alumini, bolquers,

tovallons bruts ni cartró o paper tacats

de greix o d’oli.

En els iglús verds pots llençar

ampolles, flascons i pots, però sense les

seves tapes metàl·liques, que van en el

groc. I tampoc pots llençar-hi bombetes,

tubs fluorescents o porcellana.

Els objectes que no són envasos, com

ara bombetes, CD, joguines trencades,

penja-robes, etc., es dipositen en els

punts verds de la ciutat i, si no n'hi ha,

en el contenidor gris de restes, on també

es llencen els papers tacats, els bolquers,

les compreses, etc.

Bones idees

Comença la separació de residus a casa.

Anima la teva família a tenir diferents

galledes, sacs o contenidors, perquè ho

farà tot més fàcil i pràctic. Uns trucs

per fer-ho més còmode:

Si buides els envasos per complet no

desprendran males olors.

Si plegues al màxim els envasos de

cartró ocuparan menys espai i et serà

més fàcil transportar-los fins al

contenidor blau.

Sempre que reciclis fes memòria de

per què ho fas i felicita't per donar una

nova vida als objectes que llences i un

respir al medi ambient.



Recursos: paper d'embalar per cobrir les superfícies
de les diferents fases, les taules de la classe, caixes de

cartró, envasos, retoladors, etc., per simular els processos.
Desenvolupament: els alumnes hauran d'organitzar les
taules de la classe de manera que es puguin representar

i comprendre les diferents fases i els diferents procediments
d'una planta de selecció de residus. La primera és l'arribada dels
envasos arreplegats en els contenidors grocs (envasos de plàstic,
metall i bric): fase de recepció. La següent, l'obertura de bosses.
Les següents fases seran les de classificació dels diferents
materials: separació balística (Tromel), separació de l’acer per
imants i de l’alumini per corrents de Foucault; separació de
diferents tipus de plàstic (PET, polietilens…) amb separadors
òptics de plàstics i bric; separació manual dels errors i control
de qualitat. A continuació, tindrem una àrea de premsat de la
qual sortiran galledes de materials que s'enviaran a les diferents
plantes recicladores.

Duració: S -  M  - L - XL

Recursos: una cartolina o paper d'embalar, retoladors.
Opcionalment, imatges obtingudes d'Internet, impreses

i retallades, llistes per enganxar amb cola en el mural.
Desenvolupament: es formaran dos grups a la classe.
Cada un d'ells haurà d'investigar i escriure un informe

del camí que segueix un residu d'envàs. El primer grup seguirà
un envàs que es llença en el contenidor de resta. El segon grup
ho farà amb un envàs que es diposita correctament en el contenidor
groc. Opcionalment, un tercer grup pot seguir un envàs que es
diposita incorrectament en el contenidor, mesclat amb altres
envasos correctes. Per il·lustrar el camí que segueixen dibuixaran
les diferents etapes en una cartolina o un mural.

Duració: S -  M  - L - XL
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ACTIVITAT 3:
SEGUINT DOS CAMINS

Objectius: entendre les implicacions o les
conseqüències d'un acte com el de separar els
residus d'envasos o no fer-ho.

Recursos: targetes de la grandària dels naips. Retoladors
de colors. Si es desitja, fotos d'envasos de catàlegs de

supermercat, tisores i cola. Una cartolina per dibuixar el tauler.
Desenvolupament: crearem un joc de naips que tindrà
com a objecte separar bé els envasos, fins i tot aquelles

coses que normalment es dipositen de manera equivocada en
els contenidors, en detriment de l'esforç de moltes persones per
separar els envasos. Així, es dibuixarà en primer lloc un tauler
en què constaran els tres contenidors de colors (groc, blau i verd),
el contenidor gris de resta i, si es desitja, un contenidor marró
per a residus orgànics. També s'elaboraran naips d'unes quantes
classes: 20 naips amb dibuixos o fotos d'envasos fàcilment
recognoscibles i llestos per dipositar en el contenidor groc, blau
o verd (envasos de plàstic, metall o bric per al groc; cartró ben
plegat o paper per al blau; vidre sense suros o taps per al verd),
cinc naips de “Coses que es dipositen erròniament en un contenidor
per a envasos i no són envasos” (com ara penja-robes, CD,
joguines…). Altres cinc naips amb “Coses que formen part del
mateix envàs però es dipositen en diversos contenidors diferents”
(com ara taps de metall i ampolles de vidre, sustentador de pack
d'envasos de cartró i envasos amb continguts de plàstic…), i unes
últimes cinc cartes amb “Coses que perjudiquen greument la
resta d'envasos si s’hi barregen” (com ara paper tacat de greix,
bolquers…). Després podrem jugar. Podem inventar unes regles
pròpies o jugar d'aquesta manera: totes les cartes es mesclen i
col·loquen en un maç central. Cada jugador rep tres cartes inicials.
Quan sigui el seu torn, en roba una del maç (la superior) i, si pot
descartar-se grups de tres cartes de la mateixa categoria, ho fa
(és a dir, que van en el mateix contenidor). El primer que es
quedi sense cartes guanya.

Duració: S -  M  - L - XL

ACTIVITAT 2:
OPERACIÓ: DETECCIÓ D'ERRORS

Objectius: aprendre a separar bé els residus
d'envasos, i descobrir alguns dels errors de
separació més freqüents que perjudiquen el
conjunt del reciclatge.

ACTIVITAT 1:
UNA PLANTA DE SEPARACIÓ EN CLASSE

Objectius: comprendre els processos bàsics d'una
planta de selecció de residus d'envasos del
contenidor groc.

Si no hagués envasos… què trobaria a faltar?

Hem de prescindir de les coses o emprar-les de forma

sostenible? I què significa sostenibilitat? Dedica mitja

hora a passejar per casa teva o pel teu carrer i a pensar

com seria el món si aquest o aquell producte no és vengués

amb envàs. Fixa't en productes d'alimentació, higiene,

neteja, oci… Com serien llavors? Com els compraries i

utilitzaries? Com es conservarien i emmagatzemarien?

Seria millor o pitjor? Què en penses?

LABORATORI D’EMOCIONS

Si fos un envàs, seria...

Et sents delicat com el vidre o fort com el metall? Grandària

mini o familiar? Et sembla que ets funcional com un bric,

superversàtil com el paper o el plàstic…? Escriu una llista de

les teves característiques personals i busca't un “avatar” en un

envàs quotidià. A veure… què ets? Jugueu a aquest joc a casa

i a veure amb què s'identifiquen els teus germans o els teus

pares. Un pot de iogurt? Un pack de sis llaunes de refresc? Un

envàs gegant de suavitzant? Segur que us divertiu amb això.

1 2



Objectius: analitzar diferents tipus de
materials per a la fabricació d'un envàs.

Conèixer diferents dissenys per a envasos i les
seves funcions.

Recursos: envasos de diferents
productes, prèviament rentats. Un espai

on exposar-los, per exemple unes prestatgeries
o vitrines. Paper, targetes o cartolines per a les
descripcions.

Desenvolupament: els alumnes
aportaran diferents tipus d'envasos per

organitzar una exposició i intentaran aconseguir
la major varietat possible de materials i dissenys.
Després, els exposaran en un espai adequat.
Cada envàs inclourà una targeta explicativa de
la seva marca, el seu material, la seva funció
i, si es coneix, alguna curiositat (per exemple,
si el seu disseny ha estat premiat, etc.).
Finalment, afegiran una icona del contenidor
en què es diposita per poder ser reciclat.
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Expoenvàs 2011

Objectius: conèixer els diferents agents que intervenen
en l'elaboració d'un envàs i en el procés de separació,

recollida i reciclatge.
Desenvolupament: la conservació del medi i la separació
de residus d'envasos és cosa de tots, però… qui són “tots”?

Qui us sembla que té més coses a dir o a decidir en la qüestió
mediambiental i, més concretament, en el procés de reciclar els
envasos que utilitzem? On comença tot? En els hàbits de consum

E L  D I L E M A

Qui pot fer més per reduir l'impacte dels residus d'envasos?

EN VULL MÉS…

E L  R E P T E

i l'oferta de nous productes per cobrir noves necessitats? Sabeu
quina era la situació en els temps dels vostres avis? Quin tipus
d'envasos creieu que serien ideals i ecològics? Com afecten les
lleis i les relacions institucionals? Què creieu que hauria de fer-
se? I les empreses que recullen, recuperen i reciclen? Finalment…
quin lloc ocupa en aquesta llarga cadena el consumidor, que
decideix què compra, com i on ho consumeix i, després, si ho
separa o no?

PEL·LÍCULES

Home
2009. França. Director: Yann Arthus Bertrand.
Amb 200.000 anys de presència sobre la Terra, els humans han
trencat l'equilibri aconseguit després de milions d'anys d'evolució.
És massa tard per fer marxa enrere? Què podem fer? Aquesta
pel·lícula és molt més que un documental, i va néixer amb la
vocació de sensibilitzar tot el món respecte de la conservació del
planeta.
Encara que hi ha la versió DVD, es va estrenar per ser vista de
manera gratuïta a tot el món des del seu canal a Youtube:
www.youtube.Com/homeprojectES.

Avatar
2009. EUA.
Director: James Cameron. Intèrprets: Sam Worthington, Zoe
Valdana, Sigourney Weaver, Stephen Lang.
Encara que el missatge ecològic de la pel·lícula és prou simple,
perquè tracta de la lluita d'una minoria per defensar la naturalesa
del seu planeta davant de l'amenaça d'explotació per part d'una
altra raça, podem establir paral·lelismes amb altres pel·lícules

com ara Pocahontas, La selva esmaragda, etc. Podem parlar de
desforestació, contaminació, sobreexplotació de recursos naturals
i manca de respecte cap a la naturalesa o els grups ètnics
desprotegits. I no trobarem moltes reticències per part dels joves
per veure-la.

JOCS

Mini-Mundi.com
Ecoembes. Gratuït.
Mini-Mundi és un ecosistema virtual que evoluciona en funció
de si es cuida bé o malament, que canvia segons el dia, la nit i
les estacions de l'any. Pensat per a alumnes de vuit a catorze
anys, cada participant rep el seu propi planeta, on habiten, entre
altres personatges, una vaca bric, una balena botella, un peix
llauna, un ós bossa o una medusa got. Cada setmana, l'alumne
completarà divertides tasques de “neteja” per poder accedir a
diferents jocs. A mesura que millorin els seus coneixements
sobre el reciclatge d'envasos, recollirà més ecopunts i el planeta
creixerà, i la seva flora, la seva fauna i els seus recursos naturals
s'enriquiran.
www.mini-mundi.Com
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