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Educació Humanitària i
Protecció Animal de Bioalimals

Tallers que ensenyen a alumnes de primària, secundària 

i batxillerat a ser més conscients i més humans

amb ells mateixos, els animals i el medi ambient!

Tallers de 2 hores, combinables amb aquelles

àrees sol·licitades pel centre educatiu.



ÀREA 1: EMPATIA I COMPASSIÓ
• El vincle afectuós entre l’animal i el seu responsable
  és un engranatge que fa la vida més agradable!
• Amb la compassió
  acompanyem a l’altre en llur situació.
• Tots, per defecte
  som mereixedors de respecte!!

Dirigit a: Alumnes a patir de 4rt primària, ESO i batxillerat. + info

ÀREA 2: RECONEIXEMENT DE SENTIMENTS
• El vincle amb l’animal neix des del cor i no de la ment,
  d’aquí l’afecte mutu i un gran reconeixement.
• La capacitat de sentir dolor
  és inherent al regne animal sense excepció!
• Entre espècies és possible l’amistat!
  És un fenomen molt constatat.

Dirigit a: Alumnes de primària, ESO i batxillerat. + info

ÀREA 3: SOLIDARITAT
• L’impuls vers la solidaritat
  surt de molta dignitat.
• L’abandonament causa sofriment
  a un ser que és innocent!
• Comencem a veure una realitat:
  el comerç clandestí de gossos, banyat de crueltat.

Dirigit a: Alumnes a patir de 4rt primària, ESO i batxillerat.  + info
 

ÀREA 4: CONTROL DE IMPULSOS
• No fem d’un animal un regal qualsevol!!
  seran anys d’aliment, afecte i al final, un dol!
• la vida d’un ser viu cal valorar-la
  lluny de ser un objecte, pots estimar-la!
• L’impuls que ve del caprici és un vici poc responsable
  L’impuls que neix de la vida és una força imparable!

Dirigit a: Alumnes a patir de 4rt primària, ESO i batxillerat.  + info
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http://bioalimals.cat/area1-empatia-i-compassio/
http://bioalimals.cat/taller-educacio-humanitaria-i-proteccio-animal-area2-reconeixement-de-sentiments/
http://bioalimals.cat/taller-educacio-humanitaria-i-proteccio-animal-area-3-solidaritat/
http://bioalimals.cat/taller-educacio-humanitaria-i-proteccio-animal-area-4-control-dimpulsos/
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ÀREA 7: EDUCACIÓ AMBIENTAL
• Parlarem del medi ambient
  i com respectar-lo amb enteniment.
• Tot i ser molt pràctic l’invent del plàstic
  és sabut que el patim oceans, peixos, aus i humans.
• Pensarem solucions a nivell global
  i prendrem partit d’accions a nivell local.

Dirigit a: Alumnes de primària, ESO i batxillerat.  + info

ÀREA 8: EDUCACIÓ ÈTICA I CÍVICA
• El bon responsable d’un animal mai diu «no puc!»
  sempre li oferirà menjar, afecte, veterinari i aixopluc.
• Reconeixement dels Drets o concessió?
  Vet aquí la qüestió!
• La Declaració Universal dels Drets dels Animals
  considera l’Educació des de la infància, un dels punts fonamentals.

Dirigit a: Alumnes de primària, ESO i batxillerat.  + info

• L’instint de supervivència com a tal
  és el mateix en tot animal.
• Amb què vincules l’especisme?
  amb l’antropocentrisme o el biocentrisme?
• Acceptar que la vida és creació i destrucció
  no eximeix de prendre partit per a l’acció.
• El «carnisme», una manera de menjar inconscientment sorprenent!
  un animal me’l menjo i un altre el tracto amorosament.

Dirigit a: Alumnes de primària, ESO i batxillerat. + info

ÀREA 6: DISCRIMINACIÓ: «L’ESPECISME»

ÀREA 5: PRESA DE DECISIONS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
• Davant d’aquella experiència
  hi podem posar consciència?
• La vida és un engranatge
  per a un gran aprenentatge
• Quan en la vida volem tenir raó
  apareixen els «ismes», la separació i el dolor.

Dirigit a: Alumnes de ESO i batxillerat. + info

http://bioalimals.cat/taller-educacio-humanitaria-i-proteccio-animal-area-5-presa-de-decisions-i-resolucio-de-conflictes/
http://bioalimals.cat/taller-educacio-humanitaria-i-proteccio-animal-area-6-discriminacio/
http://bioalimals.cat/taller-educacio-humanitaria-i-proteccio-animal-area-7-educacio-ambiental/
http://bioalimals.cat/taller-educacio-humanitaria-i-proteccio-animal-area-8-educacio-etica-i-civica/
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