Curs escolar 2019-2020

Programa d'activitats en matèria
de Salut i Igualtat
- Primària -

PROPOSTA DE SESSIÓ DE CONTES PER AL SIAD (CAMBRILS)
“CONTES POPULARS AMB PROTAGONISTES ACTIVES”

1. JUSTIFICACIÓ TEÒRICA:
“CONTES POPULARS AMB PROTAGONISTES ACTIVES”
El folklore està subjecte a dues forces o qualitats , una conservadora i un altra dinàmica.
Els materials de què disposem ens aporten indicis significatius sobre el dinamisme de la
tradició. Això ens permet observar que en alguns contes tradicionals el paper
desenvolupat per les protagonistes no sempre és passiu i conformista , sinó que la tradició
ens mostra heroïnes actives i decidides.
El folklorista danès Bengt Holbek , autor del llibre de referència en l'estudi dels contes
meravellosos, Interpretation of Fairy Tales, distingeix clarament entre contes masculins i
contes femenins.

Segons Holbek , pràcticament tots els contes meravellosos tenen dues figures principals ,
un heroi i una heroïna. Un d'ells és el més actiu en l'episodi introductori i en el central del
conte mentre que l'altre es troba immobilitzat ( embruixat , transformat en un animal ,
empresonat , etc. ) . Els contes en què l'heroi juga un paper actiu en aquests episodis i en
què l'heroïna és passiva són contes masculins , contes meravellosos de gènere masculí ,
mentre que els contes en què aquests rols estan invertits són contes femenins.
I entre els contes femenins trobem: “L’amor comparat amb la sal" o bé “La princesa de la
sal”, “La Ventafocs en la versió dels germans Grimm), “Blancaneu” (ella decideix marxar
del palau i s’amaga en una cova amb lladres); on l'heroïna ha de superar diverses
dificultats i decideix el seu propi destí.

2. PROPOSTA DE CONTES PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE
-EL TRESOR DEL DRAC REBUF:
No totes les princeses són roses amb el cabell llarg ni porten sabates de taló alt. No totes
són fràgils i etèries i tan fines que no poden dormir si hi ha un pèsol sota es matalassos.
La princesa del nostre conte, la Zeralda, és una princesa diferent a la resta de princeses. Té
el cabell negre com la nit, s’embruta amb el fang i té els genolls ple de crostes.
La Zeralda vol ser un cavaller. Per aconseguir-ho haurà d’enfrontar-se amb el terrible drac
Rebuf, que té atemorit tot el regne. La nostra heroïna es convertirà en la princesa
cavaller i agafarà una espasa quan caldrà defensar el seu regne i el més important, per
conquerir la seva llibertat.
Una història on la protagonista és una heroïna activa, decidida i valenta.
La conta contes arribarà mitja hora abans de l’espectacle a preparar la sessió

PROPOSTA DE CONTE CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
“EL TIGRE I EL GOS”

1. JUSTIFICACIÓ TEÒRICA:
“VIOLÈNCIA MASCLISTA ”
Es coneix per violència la coacció física o psíquica exercida sobre una persona per viciar
la seva voluntat i obligar-la a executar un acte determinat.
El conte “El tigre i el gos” ens mostra a travès del simbolisme (el tigre) què és la violència
masclista, la conducta de l’agressor cap a la dona (desvaloració, aïllament social, control i
domini, amenaces, xantatge emocional, violència física) i les conseqüències físiques,
psicològiques i emocionals de la víctima.
Les Nacions Unides defineixen la violència contra la dona com “tot acte de violència de
gènere que resulti, o pugui tenir com a resultat un dany físic, sexual o psicològic per a la
dona, inclusivament les amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de
llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com en la privada”.
Aleshores podem dir que els elements clau d’aquesta definició són:
-El risc de ser dona.
-Les agressions físiques, psicològiques, sexuals, aixícom l’amenaça de les agressions.
-Les agressionses poden donar en l’àmbit públic i privat.
-L’objectiu de l’agressor és mantener la subordinació de la dona a l’home.

2. PROPOSTA DE CONTE “EL TIGRE I GOS”

Temps era temps... hi havia un sultà que encara no havia decidit a quina de les
seves filles deixar el tron. El seu visir l'aconsellà:
-Porta-les a un indret llunyà i que cadascuna faci el viatge de tornada fins aquí pel
seu compte. Jutja-les a la seva tornada per allò que hagin après. Podran escollir un
animal protector que els faci companyia”.
La seva filla Taira escollirà un tigre impetuós i la seva filla Aira un gos bonàs.
Què aprendran durant el seu llarg viatge?
El conte “El tigre i el gos” ens permet veure com a través del personatge del tigre es
manifesta la violència masclista envers d’una de les filles del sultà, la Taira:
maltractament psicològic (insults, menyspreus, humiliacions, amenaça d’agressió física),
control i domini, aïllament i abús social i ambiental, abús econòmic i destrucció de
l’autoestima.
Però també en aquesta història es presenta a través del personatge del gos una relació
d’igualtat i respecte, de confiança i recolçament, i d’honestedat i responsabilitat,
amb una de les filles del sultà, l’Aira.

A1 – EMERGÈNCIA! QUÈ
PODEM FER? PRIMERS
AUXILIS (C.I. – 2n)
Emergències i primers
auxilis

Què hem de saber?

Les situacions d’emergència són sobtades i, per

reconèixer són ferides greus, picades o

tant, són difícils de controlar.

mossegades d’animals, reaccions al·lèrgiques,

Els primers auxilis són l’atenció més immediata

Algunes situacions de perill que cal saber

cremades, ennuegament...

que es dona a una persona accidentada o

Davant d’una situació d’emergència avisarem

malalta abans de ser atesa per un professional.

a l’adult més proper (pares, mestres...).

El protocol PAS

Sempre hem de tenir en compte que davant
del dubte és millor no actuar.

PAS són els passos a seguir davant de qualsevol
situació d'emergència. PAS vol dir Protegir –

Avisar – Socórrer i és molt important que es
segueixin els passos en aquest ordre:
Protegir: abans de qualsevol actuació ens hem
de protegir a nosaltres mateixos, a la víctima i

Concurs de preguntes sobre què
entenem per emergència i

l’entorn.
Avisar: avisarem als serveix d’emergències
(bombers, policia o equips sanitaris). Trucarem
al telèfon d’emergències 112 i donarem tota la
informació necessària.

situacions de perill
Ens disfressem de protocol PAS
Teatralització d’una situació

Socórrer: ajudarem a les víctimes accidentades

d’emergència

o malalts.
Creació de la tarja de salvament
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A2 – ALIMENTACIÓ
SALUDABLE I LA PIRÀMIDE
DELS ALIMENTS (C.M. – 3r)
Alimentació saludable

L’esmorzar perfecte

L’alimentació saludable és aquella que ens

L’esmorzar és l’àpat més important del dia ja

aporta l’energia i els nutrients que el nostre
cos necessita. Ha de ser equilibrada,

que es el primer que ingerim quan ens llevem i
ens ha d’aportar l’energia necessària per

completa, suficient i satisfactòria.

afrontar el dia. En un esmorzar perfecte no hi

La piràmide dels aliments

pot faltar:

La piràmide dels aliments és un esquema

Làctics: llet, iogurt o formatge. Ens aporten

dels diferents grups d’aliments i de les
racions que hem de prendre al dia. A la base
hi ha els aliments més importants de la dieta

i a la punta hi ha els aliments que hem de
menjar de manera ocasional. Hi ha 4 grups:
Aliments energètics: ens porten energia en

proteïnes i calci per enfortir els ossos.
Cereals o farinacis: pa, galetes o cereals. Ens
donen l’energia per moure’ns i per pensar.
Fruita: és rica en vitamines que ens ajuden a fer
moltes funcions del cos.

forma d’hidrats de carboni com el pa o
l’arròs.
Aliments reguladors: són la verdura i la
fruita. Ens porten vitamines, minerals i
fibra.

Joc de l’esmorzar perfecte
Dinàmica amb una

Aliments constructors: són rics en
proteïnes i ens construeixen tot el cos.
Són les llegums, la carn, els ous i el peix.

piràmide dels aliments
gegant
Experiment dels aliments

Aliments buits: no ens aporten cap

buits

nutrient, són rics en greixos saturats i
sucres.
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A3 – MALBARATAMENT
D’ALIMENTS: PRENEM
CONSCIÈNCIA (C.M. – 4t)
Què és el malbaratament
d’aliments?

Què podem fer?

El malbaratament alimentari és el menjar que es

nostres hàbits:

Hem de prendre consciència i corregir els

perd o es llença al llarg de tota la cadena
alimentària, és a dir, des del camp a les cases. Es

Planificar les compres: comprar només allò

calcula que a Catalunya en un any es malbaraten

que ens faci falta per evitar comprar en excés.

260.000 tones d’aliments a les cases, restaurants,
bars o comerços.

Conservar els aliments: conservar o refrigerar
els aliments adequadament per tal que no es

Nosaltres malbaratem?

facin malbé.

La indústria alimentària genera més aliments

Ordre: mantenir la nevera i el rebost ordenat

(excedents) dels que poden comercialitzar per

diverses raons: defectes d’envasament, data de
caducitat a punt d’expirar, sobreproducció...
Tot i això, més de la meitat del menjar
malbaratat es llença a les cases on vivim. Amb
aquesta quantitat es podria alimentar mig

per no oblidar menjar i que acabi caducant.
Cuinar amb mesura: fer les dosis més
ajustades perquè no sobri menjar.
Aprofitament: aprofitar les restes dels àpats
que no s’han acabat.

milió de persones durant tot un any!
Les raons del malbaratament alimentari són
que sovint comprem en excés, el menjar se’ns
fa malbé o caduca, oblidem el menjar al rebost
o a la nevera, cuinem massa menjar i moltes
vegades no sabem aprofitar les restes.

Teatralització sobre el
malbaratament d’aliments
Joc sobre la separació d’aliments
Debat reflexiu sobre el tema
Mural del compromís de l’agent
antimalbaratament
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PETITS/ES INVESTIGADORS/ES
DESTINATARIS/ES
S’adreça a l’alumnat de 4t de primària dels diferents centres educatius de Cambrils.
OBJECTIUS
Despertar la vocació científica entre els i les més petits/es, i acostar la ciència als infants de manera
divertida a través de jocs.
CONTINGUTS
Mitjançant una activitat de divulgació i experimentació es pretén introduir als infants en l’àmbit
científic.
METODOLOGIA
Taller que necessita d’un material de laboratori específic que es porta des de l’AECC (ulleres, bates,
pipetes, etc..). Dividida en dues parts, la primera part comença amb una introducció divulgativa i
amb un llenguatge adaptat per saber que és el càncer i com influeix la recerca per combatre
aquesta malaltia. En la segona part es ficarà a la pràctica a través de jocs la construcció de diversos
materials o components científics.
UBICACIÓ
TEMPORALITZACIÓ
HORARI
MES
DIES
PROFESSIONALS

Aula del centre educatiu
1 hora
De 9-11h
Maig 2020
Dilluns, dimarts i divendres
Professional AECC-Catalunya contra el càncer

RECURSOS DE QUE HA DE DISPOSAR L’AULA O SALA DEL CENTRE EDUCATIU
Ordinador, canó de projecció i pantalla o similar on projectar el material utilitzat al taller.
AVALUACIÓ
Per tal d’avaluar el taller ens basarem en:
• La dinàmica general de la sessió: participació, motivació, respecte per la sessió...
• La observació.
• Un qüestionari d’avaluació dirigit al professorat i a l’alumnat assistent a la sessió.
PER A MÉS INFORMACIÓ
Elena Nolla
Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC)
C/ Ramon i Cajal, n. 29, 43003 Tarragona
Tl 977 22 22 21
elena.nolla@aecc.es

A4 – PROTECCIÓ
SOLAR (C.S. – 5è)
El Sol

Com protegir-nos

El Sol és l’estrella del Sistema Solar. Sense el Sol

Per tal de protegir la nostra pell dels rajos UV

no hi hauria vida al planeta: les plantes no podrien fer

podem fer diverses coses:

la fotosíntesi, per tant, no hi hauria oxigen i els
animals no podríem viure.

Crema solar: quan més alt sigui el factor de
protecció, més protegits estarem.
Ulleres de sol: els ulls també són molts delicats i

Els rajos del Sol

s’han de protegir.

El Sol emet molts rajos que arriben a la Terra. Alguns
són beneficiosos, com la llum visible o els
infrarojos, però també hi ha d’altres que ens poden

Hidratació: hem de beure aigua sovint per
mantenir-nos hidratats.
Gorra o ombrel·la: eviten que ens toqui el Sol

fer mal, com els rajos ultraviolats (UV).
L’atmosfera és una capa de gasos que envolta la

directament a la pell.

Terra i que evita que alguns d’aquests rajos arribin a

Temps d’exposició: si anem a la platja o a la

la superfície terrestre.

muntanya hem d’evitar les hores de màxim Sol

Tot i això, l’atmosfera no ens protegeix al 100%

(entre les 11 i les 16h).

d’aquests rajos perjudicials. L’exposició al Sol al llarg
del temps pot provocar greus conseqüències per al
nostre cos. Per exemple cremades, acceleració de
l’envelliment i, fins i tot, càncer de pell.

Dinàmica teatralitzada per aprendre quins rajos
emet el Sol i com l’atmosfera ens protegeix.
Joc dels factors de protecció de la crema solar i
d’altres mesures de protecció.
Fem el nostre detector de rajos UV: una polsera
sensible a la llum ultraviolada
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A5 – MENYS FUMS!
PREVENCIÓ DEL CONSUM
DE TABAC (C.S. – 6è)
El tabac

L’addicció

El tabac és una substància molt addictiva que té

Juntament amb l’alcohol, el tabac és la

efectes estimulants sobre el sistema nerviós

substància addictiva que més es consumeix

central.

i que més problemes sanitaris genera al

En el fum del tabac s’ha identificat unes 400

nostre país.

substàncies tòxiques com la nicotina, el cianur,

El component del tabac que causa

l’arsènic i el quitrà. Els productes tòxics del tabac

dependència és la nicotina i és la

afecten tant a les persones fumadores com les

responsable de la síndrome d'abstinència.

fumadores passives (persones no fumadores que
es veuen exposades al fum).

D’altra banda, l’addicció al tabac té una

component psicològica i social molt

Les conseqüències del
tabac pel nostre cos

important.

Fumar disminueix la capacitat pulmonar i la
resistència a l’exercici físic, altera els sentits del
gust i l’olfacte i provoca l’envelliment prematur
de la pell.
El consum continuat de tabac fa augmentar el
risc de patir càncer i altres malalties com la
bronquitis crònica, l’infart de miocardi o l’úlcera
gàstrica.

La tos del fumador és una conseqüència de
l’efecte “sedant” del fum sobre els cilis de la
tràquea.

Concurs de creences i falsos mites
Experiment de l’ampolla fumadora per
veure l’efecte del fum del tabac al nostre
cos
Experiment sobre l’efecte del quitrà als
pulmons
Dinàmica participativa per entendre
perquè es dona la tos del fumador
Dinàmica participativa sobre l’addició al
tabac
Debat reflexiu
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