Els quatre sabaters dels valors
Construeix el teu joc dels quatre sabaters decorat
amb diversos valors humanitaris. Per fer-ho has de
seguir les següents instruccions:
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Torna a plegar les quatre

Doblega el paper i obre
ĮĐĂŶƚͲŚŝĞůƐĚŝƚƐ͘

’l un altre cop.
puntes cap al centre i gira

a sota
les pestanyes que queden

Si vols conèixer el calendari d’espectacles entra a la web: fundacio.fcbarcelona.cat/creu-roja

Ens complau presentar-vos el projecte d’educació en
valors “Tant se val d’on venim”, dirigit a infants d’entre
4 i 8 anys i les seves famílies, una iniciativa conjunta de
la Fundació Barça i la Creu Roja a Catalunya.

Què volem aconseguir?
Promoure una educació en valors, utilitzant d’exemple
l’esport com a mitjà per a facilitar la integració de les
persones refugiades a la nostra societat.
Implicar als infants i les famílies en el procés d’adquisició i transmissió dels valors humanitaris.
Fomentar el sentiment d’empatia i solidaritat vers la
població refugiada promovent la seva integració i prevenint conductes discriminatòries, racistes o xenòfobes.

Quins valors es treballen?
Convivència

Respecte

Empatia

Generositat

Amistat

Humanitat

Diversitat

Pau

En què consisteix el projecte?
Els tallers d’educació en valors humanitaris consisteixen en:

Activitats
pedagògiques
d’educació en
Els titelles
valors

Espectacle
de titelles “Tant
se val d’on
venim”

dels valors
ARA ÉS TEMPS
DE FER LES
ACTIVITATS!
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Els titelles
dels valors:
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ZĞƚĂůůĂŝĚĞĐŽƌĂƵŶĚĞůƐŶŽƐƚƌĞƐƟ

ƚĞůůĞƐ͘

Tria un dels valors que has vist
respresentats a l’espectacle
ŝĞƐĐƌŝƵͲůŽĂůƚĞƵƟƚĞůůĂ͘

AMISTAT: Que mostra la
Ziga-zaga i els infants
ĂũƵĚĂŶƚͲƐĞŵƷƚƵĂŵĞŶƚ͘

Confecciona el teu
titella per reproduir
les accions vistes a
l’espectacle inicial.
Per fer-ho segueix
els següents passos:

RESPECTE: Que mostren els
alumnes quan van a la biblioteca
a descobrir com és el país d’on
ve en Zer͘

GENEROSITAT: Que mostren
els alumnes fent i regalant una
bufanda al Zer͘
PAU: Que mostren la Ziga-zaga i
els infants fent que en Zer se
ƐĞŶƟĐŽŵĂĐĂƐĂƐĞǀĂ͘
DIVERSITAT: Que mostren els
alumnes quan a ningú li importa
ƋƵĞĞŶĞƌƟŶŐƵŝƉŝŐƵĞƐĚĞ
ĐŽůŽƌǀĞƌĚ͘

EMPATIA: Que mostra la
Ziga-zaga quan parla i entén per
què en Zer té por͘
HUMANITAT: Que mostren els
alumnes quan preparen una
ĨĞƐƚĂĚĞďĞŶǀŝŶŐƵĚĂ͘
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ŶŐĂŶǆĂůĞƐĚƵĞƐƉĂƌƚƐŝũĂŚŽƟŶĚ

CONVIVÈNCIA: Que mostren
tots i totes quan es posen a jugar
ũƵŶƚƐĂĨƵƚďŽů͘
ƌăƐůůĞƐƚƉĞƌũƵŐĂƌ͘

