Reduir les desigualtats entre països
Bon dia, món!

Nom: …………………………………….

LA DIVERSITAT AL MÓN
T’agrada viatjar? Has visitat mai un altre país? Has reflexionat alguna vegada sobre com viuen
els xiquets i les xiquetes d’altres parts del món? Com són les seues escoles? I les seues cases?
Van vestits com nosaltres? Mengen els mateixos aliments?
En les activitats que et proposem a continuació descobrirem algunes curiositats d’altres
cultures, de com és la gent que hi viu i la seua cultura.

Tràiler oficial de “CAMÍ A L’ESCOLA” de Pascal
Plisson.
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Treball en equip
Els matins dels xiquets i les xiquetes d’arreu del món

Si poguérem mirar per un foradet el dia a dia de persones de tot el món de segur que ens
sorprendria veure com són de diferents les seues vides i les nostres. Però no penseu que
només hi ha diferències! De segur que també descobrim semblances que no sabíem. Us
convidem a descobrir com és el matí dels xiquets i xiquetes en diferents parts del món. No
teniu curiositat?
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Els matins dels xiquets i les xiquetes d’arreu del món
En esta activitat veurem uns vídeos d’un antic programa de televisió que es diu “Pequeños
amaneceres”. La seua visualització ens acostarà a xiquets i xiquetes de diferents parts del
món, coneixerem què fan als matins abans d’anar a escola i moltes més coses del lloc on viuen.
Amb el que aprendreu haureu de completar una fitxa que trobareu a continuació. Fixa’t bé en
cada qüestió que et plantegem, algunes les heu de respondre en equip i d’altres de forma
individual.

Per a accedir al mapa interactiu des d’on podreu triar els vídeos i veure’ls utilitzeu l’enllaç
següent.
https://view.genial.ly/5de11b8a43e5140f59a7b470/horizontal-infographic-maps-buenos-diasmundo-valencia
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Nom: …………………………………….

Equip:
LLOC
Qui
és
protagonista?

EN GRUP

Com és
família?

la

el

seua

Què has aprés del lloc
on viu?

Què fa abans d’anar a
escola?

Com és el camí cap a
l’escola? Com hi va?
Quant tarda?

INDIVIDUAL

En què s’assembla a la
teua vida?

En quines coses és
diferent?
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Nom: …………………………………….

Treball individual:
Bon dia, món!
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Bon dia, món!
Com has pogut veure en “Pequeños amaneceres”, cada xiquet o xiqueta té una realitat
diferent. Segons el lloc on hem nascut, la família, la cultura o els costums influïxen en el nostre
dia a dia, en la nostra manera de pensar i d’actuar. T’havies plantejat alguna vegada que el teu
camí fins a l’escola podia ser tan diferent del de qualsevol altre xiquet o xiqueta del planeta?
Segurament, si preguntes als companys i les companyes què fan cada matí abans d’anar a
escola, tampoc serà exactament igual al que fas tu. O potser si… ho comprovem?
Com a treball final us proposem que feu un còmic de com seria el vostre capítol de “Pequeños
amaneceres”. Quines coses fas de matí abans d’anar a escola? Què prens per a desdejunar?
Què explicaria el teu vídeo sobre el poble o la ciutat on vius? Com és la teua família i la teua
casa?
Amb tots els vostres còmics farem una gran exposició, us animeu?
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