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PRINCIPI 6. Dret a comprensió i afecte 

per part de les famílies i de la societat. 
 

 

QUÈ ENS DIU EL QUADRE? 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. van Gogh. Les primeres passes, 1890 

 

 

1. ¿Què veus? o ¿Què veiem en aquest quadre? 

(descriure colors, formes, figures, disposició de les 

formes, atmosfera...)  

Observar, relacionar, 

descriure 

 

 

2. ¿Què et suggereix el que veus? ¿Què hi podria haver 

encara que no ho veiem?  (Olors, sons, temperatura, 

estats d’ànim, vida dels personatges, lloc, època...) 

Inferir, imaginar, 

relacions tot i parts 

 

 

 

3. ¿Tens alguna experiència personal que et relacioni 

amb la situació que planteja l'escena? 

Recordar, relacionar, 

connectar 

 

4.¿Has conegut mai algú que tingui alguna cosa en comú 

amb aquest personatge? (gest, posat, aspecte, manera 

de vestir, etc.)              

Relacionar amb 

experiències 

passades 
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5. ¿Hi ha alguna cosa que et sorprengui en aquest 

personatge o en l’entorn? 

Qüestionar, 

problematitzar 

 

6. ¿Et planteja algun interrogant? ¿Faries alguna 

pregunta al retratat/da o al pintor? 

Esbrinar, preguntar 

 

 

7. ¿Pots respondre a aquests interrogants?                                            Esbrinar, raonar 

 

8. ¿On pots trobar més informació sobre algun dels 

aspectes que t’hagin sorprès? 

Recerca informació 

 

 

9. ¿Quin títol posaries al quadre?  Sintetitzar 

 

10. ¿Què ens diu aquest quadre sobre el primer principi 

dels Drets dels infants?  

Relacionar, analitzar 

i sintetitzar 

 

 

 

 

COMPRENSIÓ  
 

Formulació del principi  
 

Principi 6: L'infant, per al desenvolupament ple i harmoniós de la seva 

personalitat, necessita amor i comprensió. Sempre que sigui possible, 

haurà de créixer a l'empara i sota la responsabilitat dels seus pare i mare 

i, en qualsevol cas, en un ambient d'afecte i de seguretat moral i material; 

llevat de circumstàncies excepcionals, l'infant de tendra edat no serà 

separat de la seva mare. La societat i les autoritats públiques tenen el 

deure de dedicar una cura especial envers els infants sense família o que 

estiguin mancats de mitjans de subsistència. Per al manteniment dels fills 

de famílies nombroses, convé concedir subsidis estatals o d'altra mena.  

 

Vocabulari 

 

Amor i comprensió 

 
L'afecte i la sensació de sentir-se estimat són imprescindibles per al 

desenvolupament dels infants. Només a partir d'aquí podem parlar 

d'autoestima i auto respecte. Si algú, infant o adult, se sent no volgut, 

rebutjat i incomprès perd el propi respecte. 
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a. Conceptes 

L'amor és un sentiment, una emoció que significa moltes coses. 

Procura veure el que tenen en comú i què de diferent aquests termes que 

són molt propers en el seu significat  fent una frase amb cadascun d’ells: 
 

estimació, 

simpatia, 

consideració, 

inclinació 

tendresa 

predilecció 

devoció 

sol·licitud 
 

Una vegada escrits les llegirem en veu alta i si s’escau les comentarem. 

 

b. Pla de diàleg: Comprensió 

 

• És el mateix comprendre que entendre? 

• És el mateix voler de comprendre? 

• És el mateix comprendre que saber? 

• És el mateix tenir cura de comprendre? 

• És el mateix comprendre que discernir? 

• És el mateix comprendre que captar, intuir? 

• És el mateix adonar-se que comprendre? 

 

c. Qüestió 

Perquè creus que un infant necessita amor i comprensió? 

 

Responsabilitat 
 

Responsable vol dir que respon, que algú ha de respondre. Per a això es 

necessita tenir certes capacitats. Una persona en un estat de tensió greu, 

diem, no és responsable dels seus actes. 

 

• Quines responsabilitats assumeixes amb els teus drets? 

Busca la correspondència entre els següents drets i responsabilitats. A la 

taula de sota, posa la lletra (responsabilitat) que creus que correspon a 

cada nombre (dret): 
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    Solució : 1c 2g 3e 4b 5h 6f 7a 8d  

 

Ambient d’afecte 

 
Per afecte s'entén com una inclinació cap a una persona a qui es mostra 

certa deferència, se li fa saber que és ben rebuda i ben acceptada. 
 

  a. Una persona afectuosa és: 
 

 Si No Per què 

antipàtica    

agradable    

simpàtica    

propera    

distant    

amable    

desagradable    

    

 

 

b. Un ambient afectuós 

 

Com imagines un ambient d'afecte? 

Pots exemplificar i contra exemplificar a través de les teves experiències, 

de manera que saps, has llegit, alguna pel·lícula que hagis vist com serien 

uns ambients així? 

 

Drets Responsabilitats 

1. A l'educació a. Respectar la intimitat dels altres 

2. A la propietat privada b. Mantenir sa el propi cos 

3. A la participació en les 

decisions familiars 

c. Assistir regularment a l'escola i a les classes 

4. A cures mèdiques d. Apreciar i respectar la bellesa de la natura 

5. A nom i cognom e. Obeir les decisions i normes familiars 

6. A votar a les 

assemblees 

f. Reflexionar, opinar i participar en les 

assemblees 

7. A la intimitat g. Respectar les propietats alienes i cuidar les 

pròpies 

8. A desenvolupar un 

talent artístic 

h. Usar i estar orgullós del propi nom 

... ... 
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c. Dibuixar una escena 

 

Podries dibuixar una escena que representi un ambient afectuós i un altre 

incòmode? 

 

d. Els ambients, es creen o estan? 

 

De qui depèn que hi hagi un ambient afectuós ... 

... a casa 

... a l'escola 

... al barri 

... amb els amics 

¿Tu pots fer alguna cosa perquè l'ambient sigui amable? 

 

 

Històries de vida  
 

 

L'actuació de l'entorn, clau de la protecció 

 

Ivonne és una nena de 12 anys, mai ha anat a l'escola, però ja li ha estat 

assignat un marit. El seu pare ha rebut uns 30 euros com a avançament pel 

futur matrimoni de la seva filla. L'elegit viu en un llogaret veïna. Després 

del pacte Ivonne va ser portada a casa del seu futur marit. 

Era la primera vegada que el veia i no volia viure amb ell. Amenaces, 

abusos i una contínua vigilància van fer d'Ivonne amb només 12 anys 

descartés fugir. 

El seu cas va arribar ràpidament a l'orella del responsable del llogaret, i tot 

seguit va convocar al comitè local per planejar alliberar la nena. Un cop 

alliberada va ingressar al centre de salut per curar-se de les ferides que va 

patir com a resultat dels maltractaments. Abans que es pogués recuperar 

va ser de nou segrestada pel seu propi pare i portada de vola a la que havia 

de ser la seva futura casa. El comitè d'acció local, recolzat per UNICEF, va 

posar aquest cop una denúncia i la policia va acabar arrestant al futur marit 

i al seu pare. 

El comitè va ser ajudat en tot moment per la ràdio regional que emet 

diàriament un programa relacionat amb els drets dels infants i reforça el 

missatge del comitè. 

Avui Ivonne és lliure, però tem pel seu futur. Les autoritats d'assumptes 

socials juntament amb el centre de promoció social planegen donar-li una 

educació o ensenyar-li un treball que asseguri la seva llibertat. 
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Font: Notícies de l'UNICEF núm. 183. maig 2003 

 

Reflexió: 

 

• Què t'ha cridat l'atenció en aquesta història? 

• Creus que aquesta és una infància feliç? 

• Què li falta o que li sobra per poder ser feliç? 

• Qui hauria d'intervenir perquè pogués ser feliç? 

• Creus que només els o les joves del tercer món tenen una infància 

infeliç? 

• ¿Tu pots fer alguna cosa per a això? 

• Quan una infància és feliç? 

 

Joc 
  
El gos guia 

 

Aquest és un joc de confiança, es tracta de guiar a un company o companya 

amb els ulls embenats. L’objectiu principal és donar la confiança suficient 

com perquè hi pugui haver bona comunicació entre els components del 

grup. El funcionament és el següent: primer de tot s’ha de demanar silenci. 

El passeig no és una cursa d’obstacles, sinó una ocasió per a experimentar. 

La meitat del grup tindrà els ulls embenats. L’altre meitat escollirà a un 

companys o companya amb els ulls embenats, de tal manera que qui fa de 

cec  o cega no sap qui l’està guiant. Durant 10 minuts, qui faci de gos guia 

conduirà pel pati al company o companya sense dir res. Després hi haurà 

un canvi de papers, i els gossos guia tornaran a escollir un cec o cega. Al 

final s’han d’avaluar els sentiments que s’han tingut i la seva importància. 

 

Reflexió: 

 

• Com et senties quan feies de guia? 

• Com et senties quan feies de cec o cega? 

• Aquesta experiència pot tenir sentit en certs aspectes de la teva vida? 
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TEMÀTICA 

 

SEGURETAT MORAL I MATERIAL 
 

Seguretat significa estar exempt de perill, dany o risc. Anomenarem 

ambient segur aquell que dóna confiança, que crea llaços de tranquil·litat, 

de benestar, de confiança mútua. 

 

1. Aclarir conceptes. 

 

Aclarir una mica aquests conceptes, primer per separat, després per 

parelles: 

Cercar sinònims entre aquestes paraules: 

-Seguretat 

-moral 

-Material 

 

2. Distingir entre aspectes materials i morals. 

 

Quins dels aspectes del llistat són materials i quins són morals: 

 

 materials morals Per què? 

aliment    

afecte    

sostre    

estimació    

joguines    

roba    

medicaments    

amistat    

consideració    

paciència    

    

 

• En què consistirà al teu parer la seguretat material i la seguretat moral? 

3. Perills i riscos 

 

• Quin tipus de perills o riscos creus que tenen els infants? 

Són els mateixos que els adults? 
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4. Qui se’n fa càrrec? 

 

• Qui ha de proporcionar aquesta seguretat moral i material als infants? 

• Fes un llistat dels que són els responsables d'aquesta seguretat. Un cop 

destral la llista ordenar-los de més a menys grau de responsabilitat que els 

correspongui. 

 

 

ABANDÓ 
 

Com a infant que ets, tens dret a viure en un ambient segur. Tots els 

infants tenen dret a una educació, a atenció mèdica i a un nivell de vida 

acceptable. Per 60 milions d’infants del carrer és la seva única llar. Altres 90 

milions d’infants treballen i passen el dia al carrer, però tenen família a la 

qual tornar a la nit. 

 

Pla de diàleg 

 

• Si la mare de la Maria marxa i deixa la filla amb una cangur, diríem que 

l’abandona? 

• El pare d’en Jordi es descuida d’anar-lo a buscar a l’escola, diríem que 

l’abandona? 

• Si la Jorgina es perd en uns grans magatzems on va anar amb els pares, 

diríem que l’han abandonat? 

• Si la mare de la Pepa la deixa al cotxe per anar a jugar al Bingo, diríem 

que l’abandona? 

• Si la cangur d’en Manel el fa esperar a un banc del passeig per anar a 

parlar amb una amiga, diríem que l’abandona? 

• Si la tieta que els cuida deixa els infants tancats a casa per anar al cine, 

diríem que els abandona? 

Pintar l’abandó 

 

En grups de 4 penseu i comenteu entre tots en com us sentiríeu si us 

abandonessin i després  feu un dibuix amb els colors que per a cadascú 

representa l’abandó. 

 

Infants del carrer 

La situació en què viuen molts infants, sense família que s'ocupi d'ells, 

buscant-se la vida als carrers de les grans ciutats, procedents de països de 

migracions, de zones pobres, de famílies des estructurades, fugint de la fam 

i de la violència, ¿diries que estan en una situació d'abandonament, de 

crueltat, d'explotació? 
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DRET A LA FAMÍLIA 
 

La Convenció dels drets dels infants en un Considerant diu així. "La família, 

com a grup fonamental de la societat i medi natural per al creixement i el 

benestar de tots els seus membres, i en particular dels infants, ha de rebre 

la protecció i assistència necessàries per poder assumir plenament les seves 

responsabilitats dins de la comunitat". 

 

 

La meva família 

 

A partir de certes suggeriments reflexionarem primer personalment sobre el 

paper i el sentit de la família en general i per a nosaltres i després posarem 

en comú les nostres reflexions, fins a arribar a algun tipus d'acord o de 

síntesi. 

Procurem completar aquestes frases segons la nostra opinió o creença: 

 

1. La família és ... (podem fer servir una analogia o una metàfora: com un 

arbre, com un jardí, com un paisatge...) 

La família té les funcions de .... (educar, conviure ...) 

Com la meva família em sento .... 

De la meva família mantindria .... 

De la meva família canviaria .... 

M'agradaria que la meva pròpia família fos ... 

 

 

2. Completar aquestes frases:  

Totes les famílies que conec són iguals 

No hi ha dues famílies iguals 

M'agradaria canviar de família 

La meva família s'assembla a la família de la meva mare 

La meva família s'assembla a la família del meu pare 

La meva família és molt peculiar 

Preferiria no tenir família 

La família no hauria d’existir 

 

 

SER FELIÇ 
 

Escull les 5 coses més importants per a ser feliç. El/la mestra forma grups i 

els dóna una llista de coses que necessiten per a ser felices. Cada grup 
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escull les 5 coses que considera més importants per a ser feliç. Finalment, 

en plenària, analitzen el que cada grup va escollir i trien 5 entre tota la 

classe.  

 

Escull les 5 coses que consideres més importants per a ser feliç.  

 

els somnis els aliments la televisió les llaminadures 

els jocs la família els llibres La salut  

Llum elèctrica la solidaritat la màgia la música 

la roba els amics les abraçades Poder riure 

l'escola les festes les medicines  tenir casa 

l’ordinador els diners les mascotes L’estimació 

......    

 

MIRADA NO VIOLENTA 
 

El Principi 6 parla d’harmonia, plenitud, amor, comprensió i cura. Violència i 

agressió seria l’altra cara del que planteja aquest dret.  

 

Agressions, què podem fer? 

 

Demana’ls que preparin un qüestionari per un altre grup de l’escola i en 

facin un estudi. 

 

Qüestionari: 

 

1. T’han agredit alguna vegada? 

2. Hi ha agressions a la teva escola 

3. L’agressor /a et volia fer mal? 

4. L’agressió va ser a causa de 

a. creences polítiques o religioses 

b. origen ètnic o cultural 

c. per ser nen o per ser nena 

d. per les teves opinions 

e. Altres (vestir, equip de futbol....) 

e. no ho vull dir 
 

5. Com vas reaccionar? 

a. cap reacció. 

b. em  vaig allunyar 

c. m’hi vaig tornar 

d. em vaig sentir trist i ofès 

e. Altres 
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6. Ho vas dir a algú? 

a. amics 

b. família 

c. professorat 

d. altres 

e. a ningú 
 

7. On va tenir lloc l’agressió 

a. A l’escola 

b. A casa 

c. Anant o tornant de l’escola 

d. D. altre lloc 
 

8. Has agredit algú, tu? 

9. Per què el/la vas agredir? 

10. Va resoldre el teu problema l’agressió? 

 

Reflexió: 

 

• Per què algunes persones són agredides  i altres són agressores? 

• Algunes agressions són a les escoles? 

• Només hi ha agressions a les escoles? 

• Com ens convertim en agressors? 

• Com se sent la persona agredida? 

• Se sent millor la persona que agredeix? 

• L’agressió és evitable? 

 

Per prevenir la violència: la Tendresa 

 

La tendresa és un sentiment afectuós.  Representa una afecció plena de 

dolcesa que hom sent envers algú. És un còctel d’afecció, estima, inclinació, 

simpatia, proximitat. 

 

a. Qüestionar-se: 

 

• Hi ha algun personatge de ficció: de contes, pel·lícules, sèries, etc., que 

siguin especialment tendre? 

• En quin sentit són tendres? 

 

b. En quines situacions et sens particularment tendre. Pensa en alguna 

ocasió que t’hagis entendrit i explica en què consisteix aquest sentiment. 
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MIRADA VIOLETA 

 

La meva família 
   

 

Hola a casa som molta colla: el pare, la 

mare, els bessons, jo i el petit 

 

 

 
 

                           

 

Hola! sóc la Marina. La meva família són la 

Mercè i la Maria. M’estimen molt i fins i tot 

em mimen massa. 

 

 

 

 

 

 

 

Jo soc en Xiao, visc amb la meva àvia. Els 

pares van anar a una altre país i quan ho 

tinguin tot arreglat ens ajuntarem 

 

 

 

 

Jo sóc en Joan. Visc amb la mare, el pare i 

la Laia, la meva germana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

El papa i jo vivim sols a casa. Formem una 

família, petita però família. 

 

 

 

 

La mare és blanqueta, el pare fosquet. Jo 

em dic Paula però el pare em diu “mi 

cafetito”. M’agrada! 
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Durant la setmana estem amb la mama i 

l’ajudem molt i algun cap de setmana el 

passem a casa el papa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Us presento la meva família, en Ramon i 

en Marcel. Els meus amics diuen que tinc 

dos pares.   

 

 

 

 

Jo sóc ............................................ i la meva família s’assembla  a la que he 

marcat amb una creu.  

 

Afegir fotos noves 
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Ostres! La meva família no s’assembla a cap d’aquestes. La dibuixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptació de: LA MEVA FAMÍLIA (dins Unitats didàctiques) 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/recursos/unitats-didactiques/ 

 

Reflexió: 

 

• Quines persones formen la teva família? 

• Creus que totes les famílies estan formades per les mateixes persones? 

• Totes les famílies es formen de la mateixa manera? 

• Quines famílies coneixes diferents de la teva? 

• Creus que és important per quines persones està formada una família? 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/recursos/unitats-didactiques/
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ACTIVITATS 

 

 

MIRAR   
 

 

 

 

 

 

 

 

Tarsila do Amaral. La 

família, 1925 

 

 

 

 

 

Aurelio Arteta. Família, 

1913 
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Giorgio de Chirico. La 

família del pintor, 1926 

 

 

 

 

 

Gauguin. La família 

Schuffenecker, 1889 

 

 

 

 

 

Matisse. Retrat de 

família, 1911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aquesta publicació està editada amb una llicència Creative Commons 
Reconeixement-  NoComercial-SenseObra Derivada 4.0. No es permet l’ús 

comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades. La llicència 
completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-

nd/4.0/deed.ca  

 

 © Departament d'Educació, setembre 2020 - Dels textos "Parlem de Drets" GrupIREF                                              

17 

 

Quadres que mostren diferents ambients: 

 

Observar atentament aquests quadres, primer d'un en un, després el conjunt i 

preguntar-se si mostren ambients d'afecte i seguretat o tot el contrari. 

 

Per a cada quadre 

 

Pla de diàleg: 

• Aquest quadre et provoca sensació de calma i seguretat? Per què? 

• Com s'ha de (n) sentir el o els personatges del quadre? 

• Si tu fossis el (la) protagonista del quadre com et sentiries? 

• T'has trobat alguna vegada en una situació semblant? 

• Que has de pensar els protagonistes infantils? 

• Què han de desitjar en aquest moment? 

• Què pensaria de tu si el teu estiguessis dins del quadre, davant d'ell o (ells)? 

 

Per als quadres junts 

 

• Compara les diferents situacions 

• Classifica les positives i les negatives 

• Quin d'aquests quadres, al teu parer, representa millor un ambient d'afecte i 

seguretat? 

• Ordena els quadres de major a menor sensació d'afecte i seguretat tant material 

com moral. 

 

Després d'haver-los observat conjuntament i d'haver parlat d'ells, procurem extreure 

quins són els criteris que comporten una vida AFECTIVA I SEGURA tant material com 

moralment, exemplifica situacions en què es dóna: 

 

• afecte moral 

• afecte material 

• seguretat moral 

• seguretat material 

 

Cerca a la premsa imatges (anuncis o Fotografies) que reflecteixin ambients d'afecte 

i seguretat o els seus contraris. 

    

ESCOLTAR 
 

Cançó 
 

Som tots els nens del món 

Lletra i Música: Noè Rivas 
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SOM TOTS ELS NENS DEL MÓN, 

ESCOLTEU LA NOSTRA VEU: 

VOLEM PAU I FELICITAT, 

UNA FAMÍLIA I PODER SOMIAR. ( 2 vegades) 

 

No volem viure al carrer, 

fills de la misèria, 

sent un destorb a les consciències, 

Una imatge que fa girar el cap. 

Tots volem viure en família, 

sentint-nos estimats, 

acaronats amb una mà ferma, 

sentint alés de complicitat. 

 

SOM TOTS ELS NENS DEL MÓN,.... 

 

I si poguéssim esborraríem 

algunes paraules: 

guerra, odi, fam i tristor, 

maltractaments i desigualtats. 

I ompliríem el món de somnis, 

de carícies i amor, 

de mil ritmes, de sons i silencis, 

sense obstacles, un món per a tothom. 

 

SOM TOTS ELS NENS DEL MÓN,.... 

 

I voldríem poder anar a escola, 

per aprendre-ho tot, 

fins i tot poder anar al metge 

i descansar si estem malats. 

Voldríem viure la nostra vida 

plena de somnis i anhels, 

poder créixer a poc a poc, 

veure el món amb ulls de nen. 

 

SOM TOTS ELS NENS DEL MÓN,..... 

 

 

La podeu escoltar aquí 

https://drive.google.com/file/d/0B4v3PzK__3uCUHV0U0NJUkthM1E/view 

 

https://drive.google.com/file/d/0B4v3PzK__3uCUHV0U0NJUkthM1E/view
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Reflexió: 
 

• “Tots els nens del món”, vol dir els nens i nenes? 

• Quin aspecte de la cançó t’ha interessat més? Per què? 

• Quina relació té la cançó amb el tercer principi dels Drets dels infants? 

 

 

Música clàssica 

 

Turina. Criaturades, Op. 21 Vuit peces breus 

 

1. Preludi i fuga 

 

2. El que es veu des de la Giralda 

 

3. Desfilada de soldadets de plom 

 

4. Berceuse 

 

5. Dansa dels ninots 

 

6. ? 

7. A la memòria d'un nadó 

 

8. Jocs 

 

Qüestions: 

 

• Quina relació es pot establir entre aquestes peces i el dret número 

sis? 

• Tria una peça que segons el teu parer pugui acompanyar la 

contemplació del quadre de Van Gogh. 

• En petits grups buscar una possible relació entre el principi sis, el 

quadre i alguna de les 8 peces. Justificar estar relació. 

 

 

LLEGIR   
 

Cançó de bressol per a despertar consciències 

de  Marc Granell 
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La meua xiqueta és l’ama 

de l’asfalt i del carrer. 

No té pares ni té casa, 

només fam i por i fred. 

La meua xiqueta es passa 

tot el dia en el taller, 

treballant com una esclava 

per als rics de l’Occident. 

La meua xiqueta brama 

fugint sota el sol roent 

–morta d’espant i de gana– 

d’una guerra que no entén. 

La meua xiqueta aixafa 

jugant i sense voler 

una mina que, amagada, 

li sega de colp els peus. 

La meua xiqueta clama 

des de tots els continents 

justícia que acabe amb tanta 

misèria i tant patiment. 

 

 

Reflexió: 

 

• Quina història explica aquest poema? 

• Quina relació trobes entre el títol i el text? 

• A quin lloc creus que es troba aquesta “xiqueta” 

• Quins sentiments t’ha desvetllat el poema? 

 

 

CURTMETRATGE 
 

El regal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2A5WhsRjoCQ 4:18 
 

Curtmetratge alemany que prové d’una tira de còmic que ens fa adonar de 

la importància de l’acceptació.  

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2A5WhsRjoCQ
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FER 

 
QUADERN PERSONAL 

 

l’afecte i la manca d’afecte 

Tindrem preparats dos fulls de paper. A un dibuixarem l’afecte i a l’altra la 

manca d’afecte i a l’altra el desinterès o abandó. Al primer full hi tirarem 

una taca del color que vulguem (es pot fer amb guaix, tinta o aquarel.la)  i 

amb un dit dibuixarem una forma que representi un sentiment afectuós, 

d’estimació i comprensió. A l’altra farem el mateix però amb color i forma 

que signifiqui desafecte, indiferència. Quan ja ho tinguem podem amb 

retolador o colors podem acabar les formes.   

 

CONJUNTAMENT 

 

Una vegada acabada la tasca anterior exposem els treballs i parlarem de les 

coincidències o diferències, de la tria de colors, de les formes que hem 

donat a la taca de pintura. Si s’escau decorarem l’aula amb els dibuixos que 

siguin més representatius. 

 
QUÈ HI PUC FER JO? 

 

Pensar quines actituds i actuacions es poden proposar en els distints àmbits 

en els que et mous: 

 

• Què hi pot fer la meva família? 

• Què hi pot fer la meva escola? 

• Què hi poden fer els mitjans de comunicació? 

 

Una vegada pensat ho podem posar en comú conjuntament i triar alguna 

opció factible de cada apartat. 
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INFORMACIONS 

 
ESTAT QÜESTIÓ 
 
 

Els canvis en els comportaments demogràfics repercuteixen en la 

diversificació de les formes de convivència. Creix el nombre de llars, 

disminueix el nombre mitjà de persones que hi resideixen i, el que és més 

important, se’n diversifica l’estructura i la composició. 
 

Composició de les llars 2016 

Parella amb fill(s)  34% 

Parella sense fill(s)  24% 

Mare sola amb fill(s)  9% 

Pare sol amb fill(s)  2% 

Amb dos nuclis o més  2% 

Unipersonals  25% 

Dues persones i més  4% 
 

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta contínua de llars de l'INE. 

 

Reflexió: 

 

• Què ens diuen aquestes xifres? 

• En quin tant per cent em trobo? 

• Com diries que evolucionarà la situació? 

 

Per saber-ne més: 

Composició de les llars 

https://www.idescat.cat/pub/?id=ed&n=2645 

 

Nous comportaments residencials a les llars catalanes (Cristina López 

Villanueva) 

https://www.fbofill.cat/sites/default/files/552.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idescat.cat/pub/?id=ed&n=2645
https://www.fbofill.cat/sites/default/files/552.pdf
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QUI AJUDA? 
 

Pallassos sense fronteres  

https://www.clowns.org/ca 

 

 

Pallasos sense  fronteres és 

una organització no governamental catalana 

de pallassos, d'àmbit internacional i sense 

ànim de lucre, fundada a Barcelona el 1993 

per un col·lectiu d'artistes procedents del món 

de les arts escèniques. El seu objectiu és 

actuar en zones de conflicte o exclusió, a fi de 

millorar la situació psicològica a les poblacions 

refugiades i zones de conflictes i guerra, així 

com sensibilitzar la societat sobre la situació 

de les poblacions afectades i promoure 

actituds solidàries.  

 

 

 

DIES INTERNACIONALS 
 

 

Octubre 11 Dia de la nena 

 

Desembre 2 Dia internacional per l’abolició de l’esclavitud 

 

Març 8 Dia de la dona 

 

Maig 15 Dia internacional de les famílies 

 

https://www.clowns.org/ca

