Ara Toca… Acabar amb la Pobresa i la Desigualtat

MONSTRES
Guia per al professorat

amb recursos per a realitzar l’acció

Ilustración de iiago para En Babia Comunicación Social, 2014. www.estasenbabia.com

LA
CAIXA
DELS

Apadrina amb
UNA EINA PER EDUCAR EN LA SOLIDARITAT
WEDUCOLE és una oportunitat perquè tota la comunitat educativa participe en un
projecte educatiu i solidari, apadrinant un xiquet o una xiqueta de forma col·lectiva a
través d’Ajuda en Acció.
Amb Wedu els i les alumnes:
• Podran tindre contacte amb el xiquet o la xiqueta apadrinada i conèixer qui és, cóm
viu, cóm és la seua família i el seu dia a dia.
• Rebran missatges de la seua classe, de manera que el vincle solidari l’establiran no
només amb el xiquet o xiqueta apadrinats, sinó amb tota la seua comunitat educativa.
• Cultivaran la solidaritat des de la infància com una experiència alegre i divertida.
• Desenvoluparan la competència social i ciutadana, a través de la comunicació,
l’aprenentatge i l’empatia.
• Compartiran amb tota la comunitat educativa un exemple pràctic de solidaritat i de
com podem fer per millorar el món al què vivim.

COL-LEGIS I FAM LIES QUE APADRINEN
Apadrinar amb Wedu no és una eina solidària a l’ús.
És el projecte d’Ajuda en Acció especialment pensat per a xiquets, famílies i col·legis
que busquen recolzar el vincle entre iguals a través dels materials que s’envien
periòdicament al centre o a casa, i a través dels continguts infantils i propostes
participatives que trobareu a la pàgina web del projecte.
Si el teu col·legi ja apadrina amb Ajuda en Acció, podeu mantenir el vincle solidari
amb el mateix xiquet o xiqueta, i a més rebre comunicacions i propostes de Weducole.
Solament heu de donar-vos d’alta a la web i sol·licitar el vostre codi de soci.

Informa’t i participa amb els teus alumnes en:

ayudaenaccion.org/wedu
Material educatiu editat per Ajuda en Acció per al Programa Educatiu “Ara Toca…”
Continguts i disseny de En Babia Comunicación Social per a Ajuda en Acció. Il·lustracions de iiago per a En Babia.
Està autoritzada la reproducció, difusió i utilització sense ànim de lucre d’aquestos materials amb fins educatius, citant sempre la font i el seus autors/es.

DESCRIPCIÓ
I OBJECTIUS
GENERALS DE
LA PROPOSTA
Ara Toca... LA CAIXA DELS MONSTRES és una proposta carregada de simbolisme que
aborda el tema de la lluita de la societat contra la pobresa i la desigualtat, així com
contra totes les causes que les originen.
La proposta consta d’activitats per realitzar a l’aula, adaptades a les diferents
etapes, una proposta per fer en família, igual per a totes les etapes, i una acció
col·lectiva final.
Aquesta acció final consisteix en representar mitjançant dibuixos, fotos, retalls,
collages, etc. la fam i altres grans monstres, que encara avui en dia, assolen el món;
per després tancar tots aquests treballs dins d’una gran caixa, que deurà ser soterrada amb un gran cadenat, o destruïda a la vista de tots els/les participants.
L’objectiu fonamental que persegueix aquesta acció és visualitzar els mals que
assoten la humanitat: la fam, les guerres, els desastres naturals, l’especulació
alimentària, la sequera, les plagues, les epidèmies; causants de milions de morts en
els països del Sud, o “en desenvolupament”. Però també la crisi econòmica, l’atur i
la desigualtat, causants de que la pobresa torne a estar present en la primera
dècada del segle XXI en la vida de més de 2 milions de xiquets i xiquetes a Espanya
i en la resta de països del Nord, o “desenvolupats”. Una vegada identificats,
s’exemplifica la decisió d’acabar amb ells per sempre més.
Altres objectius de la proposta són:
• Reflexionar sobre les principals causes de la pobresa i la desigualtat en el món, i
les diferències que existeixen entre qui les origina i qui les pateixen.
• Aproximar-se a conceptes com globalització i sostenibilitat, relacionats amb l’economia
mundial; o classe mitja i llindar de pobresa, relacionats amb l’organització econòmica de les societats.
• Fer visibles les pors que paralitzen als éssers humans i mobilitzar els sentiments
que ens porten a construir un món més just entre tots i totes.
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PREPARACIÓ
I IMPLICACIÓ
DEL CENTRE
EDUCATIU
Ara Toca... LA CAIXA DELS MONSTRES compta amb una acció global basada en el joc
simbòlic per ser realitzada de manera col·lectiva. Pot ser duta a terme tant per una sola
classe com per tot el centre. En totes dues opcions, és molt important arribar a un acord
entre el professorat, així com preparar l’alumnat i les famílies per interpretar correctament
el perquè d’aquesta acció, i trobar per la seua part, tot el suport i implicació possible.
Us suggerim començar l’activitat al voltant del 17 d’octubre, Dia Internacional per
l’Eradicació de la Pobresa. Encara que hi ha d’altres dates al primer trimestre que es
poden adaptar a la realització d’aquesta acció: 16 d’octubre, Dia Mundial de
l’Alimentació; 23 de novembre, Dia Europeu dels “sense sostre”; o el 20 de
desembre, Dia Internacional de la Solidaritat Humana. També es pot realitzar en altres
dates que es consideren pertinents al llarg del curs.
Recursos de suport per al professorat
A les pàgines següents trobareu diferents “fulles de ruta” per treballar sobre el
tema durant una hora lectiva amb el vostre alumnat.
Hem desenvolupat tres nivells de continguts que comprenen Educació Infantil,
Primària i Secundària. Esperem que les nostres idees us servisquen d’ajuda
encara que segons els requisits curriculars i les característiques de cadascun dels
centres, entenem que puguen requerir alguna adaptació.
Des d’Ajuda en Acció us animem a compartir la vostra experiència en el bloc.
Poden ser noves “fulles de ruta”, més adaptades a un curs o assignatura
concreta, noves idees per complementar o millorar l’acció o el reportatge de com
va ser la vostra activitat. La vostra col·laboració serà molt valuosa! Contacteu amb
nosaltres en educacion@ayudaenaccion.org i coordinarem la vostra participació en el bloc.
Recursos per preparar l ‘alumnat
Al començament de l’hora de formació cal explicar a l’alumnat el tema central de
la proposta i en què consistirà l’acció col·lectiva final.
Les fitxes a les que es fa referència en els continguts d’aquesta guia estan
publicades per la seua descàrrega en ayudaenaccion.org/ahoratoca.
Recursos per involucrar les famílies
Hem desenvolupat una proposta per implicar les famílies i seguir treballant el
tema en casa. És molt important que cada alumna i alumne reba una còpia de la
fitxa identificada com “Proposta per les famílies”.
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Recursos per implicar el personal no docent
• Proposem informar i involucrar també el personal no docent en la realització
d’aquesta acció.
•

Concretament, amb Ara Toca...LA CAIXA DELS MONSTRES les famílies i el
personal no docent poden aportar els seus propis “monstres” a la caixa, o
col·laborar en les tasques per desfer-se’n d’ella, siga quin siga el mètode elegit.

Recursos per anunciar l’acció a dins i fora del centre
• A ayudaenaccion.org/ahoratoca trobareu el cartell per a l’anunci de cada acció
col·lectiva.
• Us proposem avisar de la vostra iniciativa a algun mitjà de comunicació local per
a que ho tracte com a notícia. Poden anar al centre i gravar la vostra exposició de
monstres, declaracions de l’alumnat o el moment simbòlic de la “destrucció” de
la caixa.
• Al bloc tenim una galeria on podem publicar tota la documentació gràfica que ens
envieu des del vostre centre: nous cartells i murals, fitxes completades,
fotografies, vídeos, etc. Segur que el vostre exemple anima a nous centres a
participar!

I ARA TOCA...PASSAR A L’ACCIÓ
Anem a omplir la caixa de monstres! Us proposem algunes idees generals per aplicar
aquesta acció:
•

Haveu de fer monstres que exemplifiquen les causes de la pobresa i les
desigualtats al món. En aquest material trobareu fitxes amb monstres ja
dibuixats per personalitzar, o podeu recrear-los des de zero amb moltes i
variades tècniques.

•

Podeu completar el significat de cada “monstre” amb dades relacionades amb
ell: retalls de premsa, fotos, dibuixos, redaccions... Açò pot donar lloc a una
exposició.

•

La caixa dels monstres ha d’estar col·locada a un espai comú i visible per a tots
els participants.
Podeu decorar la caixa per dotar-la d’un aspecte sinistre, afegir-li cadenes i
cadenats (reals o de paper), inventar un conjur per tal d’evitar que els monstres
que estan a dins s’escapen...Tot el que pugeu imaginar per donar a la caixa la
importància: una caixa que té tots els mals del món no pot ser una caixa
qualsevol.

•

•

Altra idea és mantindre la caixa en el centre o la classe durant tot el curs, de
manera que quan sorgisca cap problema entre companys, també servisca per
visualitzar eixe “monstre”, dibuixar-lo i ficar-lo dins amb els altres, esperant per
la seua destrucció.

•

A l’hora de destruir o fer desaparèixer la caixa, trieu la manera que millor
s’adapte al vostre voltant i sempre, sempre, feu-ho entre tots els que haveu
participat. Per exemple, podeu soterrar-la al jardí del col·legi, o en un jardí o bosc
a prop; podeu tirar-la a la mar, o al riu (sempre que estiga feta amb materials
biodegradables); podeu cremar-la a la foguera de Sant Joan...Altres maneres
igualment eficaces són utilitzar una trituradora de documents, o veure com la
destrueix el camió del fem.

Ara Toca… LA CAIXA DELS MONSTRES
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FULLA
DE RUTA

Proposta per Educació
Infantil i 1r, 2n i 3r Curs
d’Educació Primària
Introducció a l’activitat
• Pots començar preguntant al grup de xiquets i xiquetes què és el que entenen per
“ser pobre”. Segurament parlaran d’imatges estereotipades de persones majors,
mal vestides, mal endreçades... Tal vegada parlen de persones que viuen a
països on ni hi ha menjar ni aigua...
• Parleu-los de la pobresa des del punt de vista de la desigualtat. Ser pobre és no
poder accedir a les coses més bàsiques per tindre un nivell de vida digne: no sols
alimentació, també habitatge, educació i sanitat. Açò no passa als països
pobres, al nostre també hi ha de xiquetes i xiquets amb famílies sense treball ni
diners per comprar allò més bàsic.
Idees per fer a classe
Teatre de titelles: “Atrapamonstres”
• L’obra que proposem s’anomena “Atrapamonstres” i és una dinàmica senzilla
per fer que les xiquetes i xiquets identifiquen i perden la por als monstres que
provoquen la pobresa i les injustícies.
• A les fitxes trobareu una sèrie de monstres horrorosos, que podeu retallar i
convertir en titelles. Els monstres duen un cartell per a que cadascú el complete
amb el nom del mal al que van a representar.
• També veureu un xiquet amb una pilota roja: ell és el protagonista.
• Podeu dur una pilota roja a classe. La necessiteu per dinamitzar l’obra de titelles
amb el grup.
Com es dinamitza l’obra de titelles?
• Reparteix a cada alumne/a un monstre per retallar-lo i convertir-lo en titella.
• Anoteu a la pissarra el nom del mals del món, tant els que són causats per l’acció
de l’home com de la natura: fam, guerra, pobresa, injustícia, desigualtat,
sequera, malalties, crisi, tsunamis, terratrèmols, etc.
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• Cada xiqueta o xiquet de classe triarà un mal per posar-li nom al seu monstre.
També caldrà que pensen en un exemple del que eixe mal o “monstre” li fa a les
persones, per dir-ho durant la representació del teatre.
• Quan tots estiguen preparats, un d’ells farà de xiquet portant la pilota i l’altre de
monstre, amb la seua titella en alt. El/la profe comença a llegir el text de l’obra
que trobarà a la fitxa. Per acabar amb el mal, qui fa del xiquet li passa la pilota a
altre company de classe i eixe “monstre” desapareix.
• Es va repetint fins que ja no queden monstres. Si sou molts en classe, podeu fer
grups, per tal que no s’allargue massa.
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Idees per fer a casa
• Expliqueu a classe que van a fer la seua pròpia CAIXA DELS MONSTRES.
• Demaneu-los que facen a casa un dibuix relacionat amb els monstres de l’obra, o
amb alguna cosa que els done por i ho duguen al col·legi.
• Reparteix a cada alumna i alumne (o als pares i mares, mitjançant el mètode habitual que utilitzeu al centre), la fitxa “Proposta per fer en família”.
• Aquesta fitxa informa les famílies sobre l’activitat que esteu desenvolupant a classe
i conté una proposta per reflexionar a casa sobre el Consum Responsable. Aquesta
fitxa és igual per tots els cursos i famílies.
• És important que les fitxes emplenades es tornen a classe, per continuar treballant
sobre el tema partint del resultat obtingut.

Acabar amb la Pobresa y la Desigualtat

Ahora Toca… LA CAIXA DELS MONSTRES

En Babia Comunicación Social para Ayuda en Acción, 2014. www.estasenbabia.com

Proposta per fer en familia

La proposta LA CAIXA DELS MONSTRES aborda la temàtica
de Pobresa i Desigualtat, i vol posar de manifest
l’incrementa de l’escletxa que separa als rics dels pobres, no
tan sols als països en desenvolupament, sinò també a
Espanya i altres països del nostre voltant considerats rics.
Aquesta realitat afecta sobre tot a xiquetes i xiquets,
víctimes, junts amb les seues famílies dels grans mals que
assoten el món i que hem volgut simbolitzar amb la imatge
del monstre.
Per conèixer més sobre el tema, el vostre fill/a ha treballat a
classe, on ha creat la seua pròpia “caixa dels monstres”. Us
animem a participar en aquesta iniciativa i a continuar
reflexionant a casa sobre el tema.
Amb aquesta fitxa volem introduir en la família el valor del
Consum Responsable. Torneu-la al centre educatiu per a que
puguen seguir treballant sobre ella. Gràcies per la vostra
col·laboració!

FITXA:

Proposta per
fer en familia

Podeu contar-nos l’experiència de participar en aquesta activitat
en el blog:http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

De veres necessiteu el que voleu comprar?

SÍ

Ara Toca...és un programa educatiu d’Ajuda en Acció que
pretén involucrar tota la comunitat educativa (alumnat,
docents, famílies i personal no docent) en la construcció
d’un món més just, mitjançant diverses activitats de sensibilització centrades en la reflexió i la promoció dels Drets
Humans.

POTSER

Hi ha alguna cosa
que necessiteu
més que això?

Existeix
una cosa
pareguda
més barata?

NO

SÍ
CALDRÀ PASSAR
SENSE AIXÒ

SÍ
NO

SÍ

Es pot
compartir
amb algú?

SÍ

NO
PENSEU-HO
MILLOR

NO

SÍ

És un regal?

Us arriben
els diners fi
de mes?

NO

AVANT!
Compra :
Resultat:

NO

SÍ

Us sobren els diners?

CLAR!

Compra :
Resultat:

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

Podríeu ajudar
algú amb
eixosdiners?

És la millor opció
qualitat-preu?

valdría una cosa
més barata i amb
menor qualitat?

És per algú
de vosaltres?

NO

SÍ

A LES HORES COMPREU-LO!
Tria una cosa que vulgueu comprar i respon a les
preguntes amb sinceritat. Anota el resultat i repetix
amb una altra cosa. Reflexioneu a casa sobre els
diners i sobre les coses més i menys necessàries.

NO

NO S VAL MENTIR
Teniu diners suficients?

NO

SÍ

És per una
bona causa?

SÍ

NO

MILLOR QUE NO
S’HO GASTEU AMB AIXÒ

Compra :
Resultat:

(Recordeu que si tots els habitants del planeta poguerem consumir com els europeus, necessitaríem 4 planetes més. I no els tenim !)

Tens més idees d’activitats?

Escriu a educacion@ayudaenaccion.org
Publicarem la teua proposta al bloc i la
compartirem amb la resta de centres que
participen en Ara toca...
Descarrega lels materials educatius d’esta etapa en el bloc

ayudaenaccion.org/ahoratoca
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FULLA
DE RUTA

Proposta per
4t, 5è i 6è Curs
d’Educació Primària
Introducció a l’activitat
•

Podeu començar explicant al grup de xiquetes i xiquets alguns conceptes bàsics
sobre Nord i Sud, països desenvolupats i països en vies de desenvolupament,
distribució mundial de riquesa i pobresa. Trobaràs informació en les darreres
pàgines d’aquesta guia, en la secció “Per enfocar el tema”.

•

Reflexioneu amb ells sobre alguna d’aquestes qüestions:

•

- Els diners donen la felicitat?
- Què és el que us fa feliços?
- Si una persona no té cobertes les seues necessitats bàsiques d’alimentació
habitatge, educació i sanitat, pot ser feliç?
- Per què hi ha pobresa i desigualtat al món?
Introdueix valors com solidaritat i comerç just.
Idees per fer a classe

1. Fitxes: “El (desigual) repartiment del pastís”
• Aquestes fitxes poden fer-se de manera individual o en grup. L’activitat consisteix
en representar correctament les dades reals relacionades amb el tema de cada
enunciat.
• Cada “pastís” equival al total i segons les dades, cal dividir-la i dibuixar al plat el
tros que correspon a cada convidat. A la pàgina següent trobaràs la solució a cada
problema reflectit a la fitxa.
• Les dades fan al·lusió a percentatges totalment injustos sobre el repartiment de
la riquesa al món, el consum de recursos naturals o l’actual situació de pobresa
infantil a Espanya.
• Convé realitzar amb la classe una reflexió sobre el resultat de les fitxes i comentar
de quina manera podem evitar que aquestes situacions es seguisquen produint.

Ara Toca… LA CAIXA DELS MONSTRES
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Ahora Toca… LA CAIXA DE LS MONSTRES

Ilustración de iiago para En Babia Comunicación Social, 2014. www.estasenbabia.com

El (des)igual repartiment del pastís - Infàntesa
A Espanya 1 de 4 xiquets i la seua família viuen en situació de pobresa.
Font: Enquesta de Condicions de Vida, Institut Nacional d'Estadística (2013). www.ine.es

FITXES:

El (desigual) repartiment del pastís
Acabar amb la Pobresa i la Desigualtat

Ahora Toca… LA CAIXA DEL MONSTRES

Divideix el pastís segons l’enunciat i ano
anota o dibuixa la porció que li correspon a cada plat.
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Ilustración de iiago para En Babia Comunicación Social, 2014. www.estasenbabia.com

El (des)igual repartiment del pastís - Consum
Una sisena part de la població mundial consumeix
ecursos del planeta.
el 80% dels recursos
Font: Informe 0, IX Congrés Nacional de Mediambient.
Fundació CONAMA i Fundació General UCM (2014)
www.cambioglobal.es

Al món, 400 millons de xiquetes
i xiquets viuen amb una pobresa
extrema. Espanya és el segon
país de la Unió Europea amb la
taxa més alta de pobresa infantil, tan sols superat per Portugal.
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Divideix el pastís segons l’enunciat i anota o dibuixa la porció
ció que li correspon a cada plat
plat.
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Si tots els habitants del
planeta poguerem consumir
com els europeus, necessitaríem 4 planetes. Si ho feren
com els dels Estats Units, es
necessitarien 7 planetes.

Acabar amb la Pobresa i la Desigualtat

Logotip

FITXES:

Pòsters per després
de la crisis

Nom de vostra associació:
Problema:

Resumit amb poques paraules.

Col.lectiu beneficiat:

Identificat segons el problema que aneu a solucionar.

Inventeu una marca
pel al vostre grup.

SOLUCIONS:
1.

3.

2.

4.

En Babia Comunicación Social para Ayuda en Acción, 2014. www.estasenbabia.com

Pòsters per després de la crisi

Una alternativa global a aquest
problema seria…
Busqueu una altra manera diferente de fer les coses per a que
el problema no torne a repetir-se per una manca de diners.

Podeu escriure-ho, dibuixar-ho, pegar fotos, etc...

2. Activitat de grup “Pòsters per després de les crisis”
Proposa a la classe que s’organitze en grups de treball. Reparteix una cartolina a
cada grup i retoladors grossos de colors.
Numereu entre tots una sèrie de termes relacionats amb aspectes de la crisi que
estiguen afectant directament als xiquets i xiquetes, la seua situació familiar o al
seu voltant (per exemple, pot ser que a casa no es nota, però tal vegada el poliesportiu municipal obri menys hores per la crisi).
Feu que cada grup s’encarregue d’un tema i trobe solucions que no depenguen
dels diners per dur-se a terme. Si és possible, demana’ls que plantegen alguna
alternativa de caràcter global.
Deixeu-los la fitxa que serveix de plantilla per realitzar el pòster. Cal que es
fiquen d’acord per retolar-lo, afegir les solucions i presentar-lo a la classe.
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Idees per fer a casa
•

Expliqueu a la classe que van a fer la seua pròpia CAIXA DELS MONSTRES.

•

Demaneu-los que facen a casa dibuix relacionat amb els monstres de l'obra, o
amb alguna cosa que els done por i ho duguen al col.legi.

•

Reparteix a cada alumna i alumne (o als pares i mares, mitjançant el mètode habitual que utilitzeu al centre), la fitxa «Proposta per fer en família».

•

Aquesta fitxa informa les famílies sobre l'activitat que esteu desenvolupant a
classe i conté una proposta per reflexionar a casa sobre el Consum Responsable.
Aquesta fitxa és igual per tots els cursos i famílies.

•

És important que les fitxes emplenades es tornen a classe, per continuar treballant
sobre el tema partint del resultat obtingut.

1 de cada 5
Et recomanem veure la sèrie documental “1 de cada 5” que
es descriu al final d’aquesta guía.

Tens més idees d’activitats?

Escriu a educacion@ayudaenaccion.org
Publicarem la teua proposta al bloc i la
compartirem amb la resta de centres
que participen en Ara Toca…
Descarrega els materials educatius d’esta etapa en el bloc

ayudaenaccion.org/ahoratoca
Ara Toca… LA CAIXA DELS MONSTRES

11

FULL A
DE RUTA

Proposta per a
Educació Secundària
Obligatòria
Introducció a l’activitat i assamblea
• Segurament el teu alumnat ja ha treballat sobre els conceptes bàsics de l’acció:
la lluita contra la fam, les causes estructurals de la pobresa i la desigualtat en els
països en desenvolupament, etc. Així i tot, l’actual crisi econòmica ha demostrat
que l’escletxa entre rics i pobres augmenta en els anomenats països rics o
desenvolupats.
• Comenteu amb la classe aquest fragment d’Eduardo Galeano del llibre Patas
Arriba. La escuela del mundo al revés:
CURS BÀSIC D’INJUSTÍCIA
“Aquest món, que ofereix el convit a tots i tanca la porta als nassos de tants és, al
mateix temps, igualador i desigual: igualador en les idees i en les costums que
imposa, i desigual en les oportunitats que brinda.”
Idees per fer a classe
Dinàmica de grup: “Sociòpolis”
• Per realitzar aquesta activitat, cal descarregar les fitxes amb les 4 targetes de
suposats amb les que va a jugar un grup de 6 alumnes.
• Al començar el joc, es distribueixen els papers entre els participants. Es lligen en
alt i s’anoten a la pissarra per a que tots els veien (Fitxa 1a. ronda).
• Demana a la classe que organitze els 6 participants, de major a menor, primer en
funció del salari, i després en funció de la notorietat que tinguen segons el treball
que duen a terme, o per la seua major aportació a la societat.
• En aquesta segona posició, el primer i l’últim de la fila es lliuren de la targeta
(Fitxa 2a. ronda). Els 4 del mig trien una a l’atzar i lligen en veu alta el contingut.
Actualitzeu les dades que en resulten a la pissarra.
• Ara demaneu a la classe que col·loquen altra vegada els participants per ordre,
de major a menor, seguint únicament el criteri econòmic.
• Reflexiona amb l’alumnat a l’acabar el joc sobre la situació de la classe mitja en
els països desenvolupats i l’enorme escletxa que separa rics de pobres, basantse en les següents qüestions:

12

Acabar amb la Pobresa i la Desigualtat

-

Què ha passat després de llegir les targetes?
Quin paper juga l'atzar en època de crisi?
Què li passa a la persona rica i a la persona pobra?
La seua situació canvia per la crisi?
Quines eixides tenen les persones a l’atur?
Què significa viure per baix del llindar de pobresa?

Idees per fer a cassa
•

Expliqueu a classe que van a fer la seua pròpia CAIXA DELS MONSTRES.

•

Demaneu-los que facen a casa un dibuix a relacionat amb els monstres de l'obra,
o amb alguna cosa que els done por, i ho duguen al col.legi.
Reparteix a cada alumna i alumne (o als pares i mares a mitjançant el mètode
habitual que utilitzeu al centre), la fitxa «Proposta per fer en família».

•
•

•

Aquesta fitxa informa les famílies sobre l'activitat que esteu desenvolupant a
classe i conté una proposta per reflexionar a casa sobre el Consum Responsable.
La fitxa és igual per tots els cursos i famílies.
És important que les fitxes emplenades es tornen a classe, per continuar treballant sobre el tema partint del resultat obtingut.

1 de cada 5
Et recomanem veure la sèrie documental “1 de cada 5” que
es descriu al final d´aquesta guia.

Tens més idees d’activitats?

Escriu a educacion@ayudaenaccion.org
Publicarem la teua proposta al bloc
i la compartirem amb la resta de
centres que participen a Ara Toca…
Descarrega els materials educatius d’esta etapa en el bloc

ayudaenaccion.org/ahoratoca

Ara Toca… LA CAIXA DELS MONSTRES
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PER
ENFOCAR
EL
TEMA...
• La pobresa no és exclusivament una situació d’insuficiència o manca de recursos
materials. D’acord amb les Nacions Unides, és una situació “caracteritzada per la
privació continuada o crònica dels recursos, la capacitat de les opcions, la
seguretat i el poder necessari per gaudir d’un nivell de vida adequat i d’altres
drets civils, culturals, econòmics, polítics i socials”.
• Per calcular les taxes de privació infantil i les taxes de privació familiar als països
desenvolupats, els xiquets contesten preguntes del tipus: Fas al menys tres
menjades al dia?; En alguna d’aquestes menjades t’alimentes amb carn, peix,
fruites i verdures fresques?; Comptes amb un espai tranquil a casa per realitzar
les tasques del col·legi?; Tens articles per realitzar activitats a l’aire lliure, com
bicicletes, patins...?; La teua família pot pagar-te activitats extraescolars i
excursions?; etc...
• Al 2013, 1 de cada 4 xiquets menors de 16 anys i residents a Espanya vivia en
situació de pobresa. Eixe anomenat “llindar” es calcula en funció dels ingressos
familiars i varia segons el país. Al nostre, el llindar de la pobresa d’una família de
4 membres amb 2 menors al seu càrrec es situa en els 1.400 euros d’ingressos
mensuals.
• Altres dades relacionades amb la pobresa i la desigualtat al món mostren
realitats estremidores:
-Cada nit, 300 milions de xiquets se’n van al llit amb fam.
-De les més de 25.000 persones que moren cada dia de fam, el 75% són xiquets
menors de 5 anys i moren per causes que es podrien evitar.
-Més de 13 milions de xiquets moren cada any per malalties i infeccions
directament relacionades amb la manca d’aliments.
-1 de cada 4 presenta signes de retràs en el creixement a nivell mundial: 100
milions tenen una nutrició insuficient i deficiències de pes i 180 milions pateixen
de desnutrició crònica.
• La desigualtat forma part de la realitat a la que ens enfrontem a diari i afecta
especialment i injusta a les persones més vulnerables de la societat: els xiquets,
les xiquetes i els joves. Per això és tan important analitzar les seues causes i les
seues conseqüències, perquè en un planeta globalitzat no podem parlar de
benestar sense comptar amb les coses bàsiques per la supervivència de tota la
humanitat, i això sols s’aconsegueix amb una redistribució justa de la riquesa i
fomentant entre els pobles el valor de la solidaritat.
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Un de cada cinc espanyols
viuen en risc de pobresa
• 1decada5 (1decada5.ayudaenaccion.org) és una campanya d’Ajuda en Acció per
conscienciar a tota la població sobre els més desfavorits d’aquesta crisi
econòmica.
• A més de dades i testimonis relacionats amb pobresa i desigualtat, podeu veure
3 documentals de 5 minuts que conten històries reals sobre persones, famílies i
comunitats assotades per la crisi de molt diverses maneres.
• Us proposem que els passeu a classe i analitzeu el seu contingut perquè, encara
que tracten una realitat molt dura, en tots els casos s’aporta un missatge
d’esperança i solucions que passen per l’organització social, la solidaritat i el
coratge per sobreposar-se de tot ésser humà.
Vanessa i Adrià (Leganés, Madrid): A l’atur i amb dos fills en edat escolar, conten
com se les arreglen per alimentar-los, comprar-los els llibres del col·legi i
material escolar. Solucions que passen per un programa d’ajuda mútua,
organitzada per una comunitat de pares i mares al voltant del centre educatiu,
que cada vegada atén a més famílies com la seua.
Barri Son Gotleu (Palma de Mallorca): Amb prop de 10.000 persones, se’l
considera un barri marginal on la meitat són immigrants i famílies amb molt baix
nivell adquisitiu. L’escola d’estiu i la tasca de les educadores socials aporten
solucions educant els xiquets per evitar que passen tant de temps al carrer i ja
estan donant els seus fruits, com el treball voluntari de joves del barri que volen
transformar el seu entorn en alguna cosa més positiva.
Monfero (A Coruña): És un “concejo” gallec que agrupa nombroses aldees i així i
tot, les xiquetes, xiquets i joves que viuen en elles estan aïllats uns d’altres i tan
sols s’hi troben a l’escola rural que els agrupa. Alguns passen més d’una hora a
l’autobús per tal d’anar i tornar. Així i tot, aquesta xicalla, amb el suport del
centre i les famílies, desenvolupen tot tipus d’iniciatives solidàries i formen una
comunitat molt unida, dins d’un tipus d’escola que està en vies d’extinció: l’escola rural.

Ara Toca… LA CAIXA DELS MONSTRES
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Ajuda en Acció és una organització espanyola de cooperació al desenvolupament. Fa
més de 34 anys que treballem per millorar les condicions de vida de les comunitats
més pobres i transformar així la vida de milions de persones.
Portem a terme més de 100 programes de desenvolupament sostenible i campanyes
de sensibilització i incidència política, contribuint a millorar la vida de més de 2’5
milions de persones a 22 països d’Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica, i també a Espanya.
En tots els programes, l’educació té un paper protagonista per la seua importància a
dintre dels processos de canvi social i en la formació de persones justes i solidàries.

Segueix totes les novetats
d’Ara Toca… a

ayudaenaccion.org/ahoratoca
EducacionAeA

@EducacionAeA

Ara Toca… LA CAIXA DELS MONSTRES

Acabar amb la Pobresa
i la Desigualtat

Ilustración de iiago para En Babia Comunicación Social, 2014. www.estasenbabia.com

Atrapamonstres
Teatre de titelles

Ara Toca… LA CAIXA DELS MONSTRES

Acabar amb la Pobresa
y la Desigualtat

COMENÇA EL PROFESSOR/A NARRADOR/A:
Aquesta és la història d'un xiquet, que podria ser qualsevol de vosaltres, però que en
aquesta ocasió va a ser...
……………………..………………………………..……………………………
(nom de la persona que fa de xiquet—pot ser el/la profe—).

Un dia el xiquet mirava la mar i va veure com a la llunyania, per l’horitzó, una immensa
ombra s'acostava a la vora.
Quan va estar més a prop, va comprovar que es tractava del monstre de
………………………………..………………………………..………………………………..……………………………
(nom del mal que representa cada monstre).

DIU L’ALUMNE/A QUE FA DE MONSTRE:
«Sóc (…) i he vingut a acabar amb tu».
DIU L'ALUMNE/A QUE FA DE XIQUET/A:
«I com vas a fer-ho? Va, fica un exemple.»
CONTESTA EL MONSTRE:
«Com sóc (…) vaig a… / puc... ».
(qui fa de monstre fica un exemple del mal que pot causar el mal que representa).

CONTESTA EL XIQUET/A:
«No em fas por! Perquè tinc molts amics i amigues que van a lluitar amb mi i junts
anem a guanyar-te, mira!».

(Aleshores tira la pilota roja a un/a altre/a company/a i amb aixó s'atrapa a eixe monstre).
(El xiquet/a que ara té la pilota fa de xiquet/a, segueix un altre monstre de classe i es va
repetint fins que tots desapareixen).

En Babia Comunicación Social para Ayuda en Acción, 2014. www.estasenbabia.com

Atrapamonstres
Teatre de titelles
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Acabar amb la Pobresa
y la Desigualtat
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Atrapamonstres
Teatre de titelles

Escriu dins la caixa el nom del mal que representa aquest monstre per a tu.
Posa un exemple del dany que causa a les persones i/o al planeta.
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y la Desigualtat
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Atrapamonstres
Teatre de titelles

Escriu dins la caixa el nom del mal que representa aquest monstre per a tu.
Posa un exemple del dany que causa a les persones i/o al planeta.
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Atrapamonstres
Teatre de titelles

Escriu dins la caixa el nom del mal que representa aquest monstre per a tu.
Posa un exemple del dany que causa a les persones i/o al planeta.
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i la Desigualtat
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Atrapamonstres
Teatre de titelles

Dibuixa el teu propi monstre i escriu dins la caixa el nom del mal que representa per a tu.
Posa un exemple del dany que causa a las persones i/o al planeta.

Ahora Toca… LA CAIXA DELS MONSTRES
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A Espanya 1 de cada 4 xiquets i la seua família viuen en situació de pobresa.
Font: Enquesta de Condicions de Vida, Institut Nacional d'Estadística (2013). www.ine.es

Divideix el pastís segons l’enunciat i anota o dibuixa la porció que li correspon a cada plat.

Al món, 400 millons de xiquetes
i xiquets viuen amb una pobresa
extrema. Espanya és el segon
país de la Unió Europea amb la
taxa més alta de pobresa infantil, tan sols superat per Portugal.

Ilustración de iiago para En Babia Comunicación Social, 2014. www.estasenbabia.com

El (des)igual repartiment del pastís - Infàntesa

Ahora Toca… LA CAIXA DELS MONSTRES
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El (des)igual repartiment del pastís - Consum
La sisena part de la població mundial consumeix
el 80% dels recursos del planeta.
Font: Informe 0, IX Congrés Nacional de Mediambient.
Fundació CONAMA i Fundació General UCM (2014)
www.cambioglobal.es

Divideix el pastís segons l’enunciat i anota o dibuixa la porció que li correspon a cada plat.

Si tots els habitants del
planeta poguerem consumir
com els europeus, necessitaríem 4 planetes. Si ho feren
com els dels Estats Units, es
necessitarien 7 planetes.
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Logotip

Nom de la vostra associació:
Problema:

Resumit amb poques paraules.

Col.lectiu beneficiat:

Identificat segons el problema que aneu a solucionar.

Inventeu una marca
per al vostre grup.

SOLUCIONS:
1.

3.

2.

4.

Una alternativa global a aquest
problema seria…
Busqueu una altra manera diferente de fer les coses per a que
el problema no torne a repetir-se per una manca de diners.

Podeu escriure-ho, dibuixar-lo, pegar fotos, etc...
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Vius del patrimoni familiar,
no necessites traballar
i disposes d’una assignació
per a les teues despeses
de 5.000€ mensuals.

Eres arquitecte/a
i traballes com a
professional autònom/a,
facturant per projecte
una mitja de 3.000 € mensuals.

Eres inspector de policia
i reps de nòmina
1.800 € més 500 €
de complements al mes,
en 14 pagues anuals.

PERTANYS
A LA CLASSE
ALTA

PERTANYS
A LA CLASSE
MITJA-ALTA

PERTANYS
A LA CLASSE
MITJA-ALTA

Eres investigador/a
de malalties rares
per un projecte de l’Estat a 2 anys,
finançat per l’UE. Reps
un salari de 1.100€ mensuals.

Eres un/a assalariat/da
i treballes com muntador/a
a una fàbrica de finestres.
Tens una nòmina
de 1.400 € mensuals.

Eres un/a jove a l’atur que
no va a acabar l’E.S.O. Segueixes un programa
d´inserció laboral realitzant xicotetes
treballs de jardineria. Reps un subsidi
de 430€mensuals.

PERTANYS
A LA CLASSE
MITJA

PERTANYS
A LA CLASSE
OBRERA

PERTANYS
A LA CLASSE
BAIXA

El criteri de classes segueix la classificació sociològica de Max Weber, posant en relació la formació de cada persona i el seu nivell d´ingressos.
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Sociòpolis: dinàmica de grup (1ª ronda)
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El Govern decideix rebaixar el sou
un 15% a tots els funcionaris
i llevar-los les 2 pagues extres
i els complements.
Si eres funcionari o depens d'alguna ajuda estatal,
et veus afectat pel retall. Si no, restes com estaves.

La teua iaia, que té una pensió
de 780 € al mes, ha decidit anar-se’n a
viure amb tu, que eres el/la seua nét/a,
per ajudar amb la seua paga a la familia.
Res té a veure on treballes, una àvia és una àvia i li fas
lloc a casa com siga. A més a més, els diners us van d’allò més bé.

La bombolla immobiliària ha esclatat.
Ja no es fan ni es vénen cases.
Si treballes per al sector de la construcció,
et quedes sense treball. Si eres un assalariat,
cobres el 70% del sou a l'atur.
Si eres un autònom, no tens dret a l'atur.
Si no pertanys a aquest sector, restes com estaves.

Pensaves en formar una família i has
tingut bessons! Cal canviar
de casa però no aconsegueixes vende
el teu apartament i el lloguer de la nova
habitatge et costa tots els mesos
la meitat del teu sou.
Res té a veure on treballes: aquesta targeta t'afecta siga el que siga la teua
situació. I com no sou família nombrosa, no tens cap avantatge.

El criteri de classes segueix la classificació sociològica de Max Weber, posant en relació la formació de cada persona i el seu nivell d´ingressos.
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Sociòpolis: dinàmica de grup (2ª ronda)
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Proposta per fer en familia

La proposta LA CAIXA DELS MONSTRES aborda la temàtica
de Pobresa i Desigualtat, i vol posar de manifest
l’incrementa de l’escletxa que separa als rics dels pobres, no
tan sols als països en desenvolupament, sinò també a
Espanya i altres països del nostre voltant considerats rics.
Aquesta realitat afecta sobre tot a xiquetes i xiquets,
víctimes, junts amb les seues famílies dels grans mals que
assoten el món i que hem volgut simbolitzar amb la imatge
del monstre.
Per conèixer més sobre el tema, el vostre fill/a ha treballat a
classe, on ha creat la seua pròpia “caixa dels monstres”. Us
animem a participar en aquesta iniciativa i a continuar
reflexionant a casa sobre el tema.
Amb aquesta fitxa volem introduir en la família el valor del
Consum Responsable. Torneu-la al centre educatiu per a que
puguen seguir treballant sobre ella. Gràcies per la vostra
col·laboració!
Podeu contar-nos l’experiència de participar en aquesta activitat
en el blog:http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

De veres necessiteu el que voleu comprar?

SÍ

Ara Toca...és un programa educatiu d’Ajuda en Acció que
pretén involucrar tota la comunitat educativa (alumnat,
docents, famílies i personal no docent) en la construcció
d’un món més just, mitjançant diverses activitats de sensibilització centrades en la reflexió i la promoció dels Drets
Humans.

NO VAL MENTIR
Teniu diners suficients?

SÍ

POTSER

Hi ha alguna cosa
que necessiteu
més que això?

Existeix
una cosa
pareguda
més barata?

NO

SÍ
CALDRÀ PASSAR
SENSE AIXÒ

SÍ

SÍ

NO

NO

PENSEU-HO
MILLOR

CLAR!

Compra :
Resultat:

Es pot
compartir
amb algú?

SÍ

NO

AVANT!
Compra :
Resultat:

SÍ

És un regal?

Us arriben
els diners a fi
de mes?

NO

NO

SÍ

Us sobren els diners?

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

Podríeu ajudar
a algú amb
eixos diners?

És la millor opció
qualitat-preu?

Valdria una cosa
més barata i amb
menor qualitat?

És per a algú
de vosaltres?

NO

ALESHORES COMPREU-LO!
Tria una cosa que vulgueu comprar i respon a les
preguntes amb sinceritat. Anota el resultat i repetix
amb una altra cosa. Reflexioneu a casa sobre els
diners i sobre les coses més i menys necessàries.

NO

NO

SÍ

És per una
bona causa?

SÍ

NO

MILLOR NO
S’HO GASTEU AMB AIXÒ

Compra :
Resultat:

(Recordeu que si tots els habitants del planeta poguerem consumir com els europeus, necessitaríem 4 planetes més. I no els tenim !)

