KITSCAIXA VALORS

SERVEI D’INFORMACIÓ
Obra Social Fundació “la Caixa”
Tel. 902 22 30 40
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/ObraSocial

KITSCAIXA VALORS
Recursos educatius
per a escolars de 8 a 12 anys

KITSCAIXA VALORS és un nou recurs educatiu
desenvolupat per l’Obra Social “la Caixa”
i adreçat als mestres i alumnes de primària
(especialment de 8 a 12 anys) amb la
voluntat de reforçar des de l’escola els
valors ètics i el compromís social.
Cadascun dels kits conté materials fàcils
d’utilitzar, polivalents i atractius,
que permeten plantejar diverses qüestions
relacionades amb el coneixement
d’un mateix i la relació amb els altres.
A partir de l’autoestima i del reconeixement
de les nostres qualitats, del domini
de les pròpies capacitats i emocions, podem
aprendre a respectar les normes i valorar
la diversitat, ser tolerants i preocupar-nos
pels altres, dialogar i comprometre’ns.

“Els valors són punts de referència al llarg de tota la nostra vida.
Donen sentit a les nostres accions personals i a les que compartim
amb els altres i guien la nostra interacció amb el medi natural i
humà. Els valors no són estàtics i es construeixen a partir de la
vivència, integrant el sentir, el pensar i el fer. D’aquí la importància
de reconèixer les emocions i els sentiments que acompanyen els
nostres actes.”
ANNA CARPENA
Formadora de professorat

IDENTITAT, CONVIVÈNCIA, RESPONSABILITAT
La proposta s’organitza en tres kits, que es poden utilitzar
de manera independent. La guia d’ús ajuda a estructurar
i dinamitzar les activitats.
El kit IDENTITAT permet treballar la valoració de les qualitats
personals i l’autoestima, el reconeixement de les emocions i els
sentiments que acompanyen els nostres actes. Proposa exercicis
per millorar la concentració i aprendre a relaxar-se i tècniques
d’interiorització.

El kit CONVIVÈNCIA inclou exercicis d’empatia per millorar
la connexió i la comprensió dels altres, ajuda a desenvolupar
el treball en col·laboració i introdueix estratègies de resolució
de conflictes.

El kit RESPONSABILITAT ens convida a reflexionar
sobre els mecanismes de la responsabilitat i els tipus de
responsabilitat, aborda la gestió de situacions d’elevada
càrrega emocional i proposa un exemple concret:
la responsabilitat envers el medi ambient a partir de l’estudi
del consum familiar d’aigua.

COM ACONSEGUIR
ELS KITSCAIXA VALORS
El programa KITSCAIXA VALORS s’adreça a tots
els centres que proporcionen recursos educatius
a les escoles (CRP, ajuntaments, etc.) i també a entitats
i col·lectius implicats en l’educació dels infants.

Per als centres de recursos:
Per demanar els KITSCAIXA VALORS només cal
accedir a www.laCaixa.es/ObraSocial
i omplir la fitxa de sol·licitud. L’Obra Social “la Caixa”
proporcionarà els tres kits, de manera gratuïta,
a tots els centres que ho sol·licitin d’acord amb les
condicions del programa.

Per a les escoles de primària:
Les escoles de primària i altres centres educatius
que vulguin utilitzar els KITSCAIXA VALORS poden
sol·licitar gratuïtament el préstec d’un kit, per un
període de 15 dies, al centre de recursos o a l’entitat
col·laboradora del programa més propers.

