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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 1

Viatgem a l’Índia

Activitat 1
LA NOSTRA
ESCOLA

Durada: Una sessió d’1 hora.

Objectius

Material necessari

• Involucrar l’alumnat en el programa a nivell
personal, ja que establiran llaços amb nens
i nenes de l’Índia.

• Fulls, cartolines, llapis de colors o
retoladors i pega.

• Identificar elements propis de la nostra
societat i de la nostra manera de viure per
mitjà de l’anàlisi i l’observació.
• Reflexionar sobre les desigualtats, tant a
l’Índia com a la nostra societat.

• També es poden fer servir fotografies de
l’escola.
Per a la proposta adreçada a alumnat
d’etapes superiors:
• Vídeo i guia didàctica La Suma, la invencible:
https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-4-sumala-invencible

Competències clau del currículum

Assignatures

• Consciència i expressions culturals.

• Anglès (si es tria fer l’activitat en aquest idioma).

• Competències socials i cíviques.

• Valors socials i cívics.

• Competència en comunicació lingüística.

• Educació artística.

School
to
School

2

Viatgem a l’Índia

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 1

Desenvolupament de l’activitat
Entre tota la classe, intentarem mostrar com és la nostra escola i què hi fem, a més de presentar la nostra
classe. Per fer-ho, prepararem diversos dibuixos:
1. En primer lloc, farem un dibuix de presentació de l’escola en què en surti el nom i es mostri en quina
ciutat o poble se situa, el curs que fem, etc.
2. A continuació, farem l’orla de la classe: tots i totes dibuixarem un autoretrat petit i, quan hàgim acabat,
els enganxarem en fila sobre una cartolina, un al costat de l’altre, i hi escriurem el nostre nom a sota. No
ens oblidem que la mestra o el mestre també hi ha de sortir!
3. Finalment, cadascú farà un dibuix, en un full, del que més li agrada fer a l’escola, tant a dins com
fora de classe o a l’hora del pati.

Proposta per a l’alumnat d’etapes superiors
Per a l’alumnat d’etapes superiors, reflexionarem sobre les desigualtats de gènere:
Llançarem la pregunta “Sabíeu que a partir dels 10 anys les nenes i els nens estan sempre separats?”. A
l’Índia, durant el parvulari i la primària, les nenes i els nens estudien a la mateixa aula, però, a secundària, ja
no. Cap als 10 anys comencen a viure per separat, tant per estudiar com per menjar o jugar. Aquí acostumem
a estudiar tots plegats, nens i nenes junts. Tanmateix, tant en els jocs de l’hora del pati com a les activitats
extraescolars, els nens i nenes s’acostumen a agrupar per separat. Això passa perquè les nenes i els nens
són conscients del gènere al qual pertanyen i s’esforcen per identificar-s’hi, i, alhora, s’allunyen de les
aficions i conductes que s’atribueixen a l’altre sexe.
A continuació, i a través d’observar l’orla que s’ha preparat de la classe, preguntarem: “Quantes nenes i
quants nens hi ha a la vostra classe? El nombre d’ambdós és semblant o està desequilibrat?”.
A partir de la resposta, podem reflexionar sobre les desigualtats en l’educació a través de la pregunta
següent: “Sabíeu que a l’Índia hi ha moltes nenes i nens que no van a l’escola?”. Això és perquè han d’ajudar
la seva família amb la feina del camp i les tasques de la llar. Especialment les nenes, que, des de molt petites,
s’encarreguen de cuidar altres familiars i fins i tot preparen el menjar. Moltes han d’abandonar l’escola i, quan
són grans, no saben ni llegir ni escriure.
Per acabar, reflexionarem sobre què és més important per poder rebre una bona educació: fer classes de
reforç escolar, estudiar molt, tenir bones instal·lacions… El professorat recordarà aspectes no tan evidents,
com, per exemple, que és molt important menjar bé per aconseguir bons resultats a l’escola. O la salut i el
benestar, que també són fonamentals per poder estudiar, ja que, si no descansem bé o no tenim salut, no ho
podrem fer.
Finalment, es preguntarà a l’alumnat: “Què us agradaria canviar o incorporar al nostre model educatiu?”. Per
exemple, com es fan les classes, la manera d’avaluar, etc.
Aquesta activitat es pot complementar veient el vídeo La Suma, la invencible i treballant-ne la guia didàctica.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 2

Viatgem a l’Índia

Activitat 2
ELS PLATS
TRADICIONALS

Durada: Una sessió d’1 hora.

Objectius

Material necessari

• Identificar elements propis de la nostra cultura.

• Fulls o cartolines, llapis de colors o retoladors.

• Reflexionar sobre els nostres hàbits alimentaris.

• El mestre o la mestra demanarà a l’alumnat
que, abans de la classe, preguntin a casa
per la recepta d’algun plat tradicional que
coneguin. Es poden buscar fotografies i
receptes per internet.

Competències clau del currículum

Assignatures

• Consciència i expressions culturals.

• Anglès (si es tria fer l’activitat en aquest idioma).

• Competències socials i cíviques.

• Ciències socials.

• Competència en comunicació lingüística.

• Valors socials i cívics.
• Educació artística.
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Viatgem a l’Índia

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 2

Desenvolupament de l’activitat
Reflexionarem sobre què sabem de la nostra gastronomia. És variada? Hi ha gaires sabors forts o picants?
Quins creieu que són els ingredients que més utilitzem quan preparem els nostres plats? Farem una llista
d’aquests ingredients i una altra amb els plats tradicionals que coneguem o que hàgim consultat a casa.
Podem pensar en receptes de tota mena de plats típics de la nostra regió, especialment dels que creiem
que no es preparen fora d’Espanya: des de la truita de patates al salmorejo, la carn d’olla extremenya o la
favada asturiana, el braó de porc amb grelos, el bacallà al pil-pil o els calçots. També podem tenir en
compte les postres i els dolços típics, com el pastís de Santiago, les torrades de Santa Teresa, les ensaïmades, etc. D’on és típic cadascun d’aquests plats? En quina època de l’any es preparen més sovint?
En aquest tema hem vist algunes característiques del menjar de l’Índia. Quines diferències principals
creieu que hi ha entre la seva gastronomia i la nostra?
Finalment, cada alumne o alumna triarà un dels plats típics de la llista i en confeccionarà la recepta per
enviar-los-la als nens i les nenes de l’Índia. Cada recepta ha d’incloure els ingredients necessaris, la preparació i un dibuix o una fotografia del plat final.

Per a l’alumnat d’etapes superiors
En relació amb algun dels nostres plats tradicionals, des de quan creieu que existeixen i quin en va ser
l’origen? Per exemple, el pa amb tomàquet típic de la dieta mediterrània està inspirat en el pa amb oli,
llesques de pa amanides amb oli d’oliva i condimentades amb una mica de sal, presents a la cuina mediterrània des de l’antiga Grècia. Però el tomàquet no va aparèixer a la cuina espanyola fins al segle XVIII,
diversos segles després que Colom arribés a Amèrica. Es creu que el pa amb tomàquet es va idear al món
rural, en un moment d’abundància de collites de tomàquet, per aprofitar-los i, de passada, estovar el pa
sec.
Les famílies més vulnerables, tant a l’Índia com al nostre país, no tenen accés a varietat d’aliments. Quines
conseqüències creieu que té no poder menjar variat o tres vegades al dia com a mínim? Alguns aspectes
per reflexionar amb l’alumnat serien la malnutrició i com afecta el desenvolupament tant físic com mental
de nens i nenes, cosa que comporta dificultats en l’aprenentatge i l’inici del desenvolupament de malalties
en edats posteriors o durant la vida adulta.
Finalment, us proposem reflexionar sobre els rols de gènere a través de l’enunciat: “El menjar de l’Índia és
molt variat. T’imagines qui el prepara?”. A l’Índia, totes les tasques de la llar, les han de fer les dones i les
nenes, ja que, per qüestió de rols de gènere que es transmeten de generació en generació, aquestes
tasques són responsabilitat de dones i nenes. Són elles, les que preparen els menjars, i també els
serveixen, per la qual cosa són les últimes que mengen, i això fa que moltes vegades mengin menys i es
posin més malaltes que els nens i els homes.
Un cop hem parlat de com acostuma a ser a l’Índia, preguntarem i reflexionarem amb l’alumnat sobre qui
prepara els àpats a casa nostra i qui s’encarrega de planificar els menús i fer la llista per anar a comprar.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 3

Viatgem a l’Índia

Activitat 3
QUÈ FEM AL
LLARG DEL DIA?

Durada: Una sessió d’1 hora.

Objectius

Material necessari

• Motivar l’alumnat perquè expliqui com és
la seva vida als nens i les nenes de l’escola
de l’Índia.

• Fulls o cartolines, llapis de colors o retoladors, revistes, tisores i pega.

• Prendre consciència de com organitzem
cada dia i reflexionar-hi.

Competències clau del currículum

Assignatures

• Consciència i expressions culturals.

• Anglès (si es tria fer l’activitat en aquest idioma).

• Competències socials i cíviques.

• Llengua.

• Competència en comunicació lingüística.

• Educació artística.
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 3

Viatgem a l’Índia

Desenvolupament de l’activitat
Entre tota la classe, farem una llista de les coses que fem en un dia normal.

PER EXEMPLE:
• Em llevo.

• Bereno.

• Esmorzo.

• Faig els deures.

• Vaig a l’escola.

• Jugo amb la meva germana o amb un veí.

• A l’escola vaig a classe, menjo, estudio, jugo…

• Em banyo o em dutxo.

• Em recullen de l’escola.

• Sopo.

• Vaig a una activitat fora de l’escola: gimnàstica,

• Me’n vaig a dormir.

ball, tennis, piano…

Intentarem dibuixar gairebé totes les coses que fem en un dia normal, des que ens llevem fins que ens
n’anem a dormir. Per a això, dividirem un full en diverses vinyetes i, a cadascuna, hi dibuixarem una de les
coses que apareixen a la llista. Les accions han d’estar ordenades, així que, a dalt a la dreta de cada
vinyeta, hi dibuixarem un rellotge que marqui l’hora en què normalment fem aquella activitat.
Després, en un full diferent, també dividit en vinyetes, dibuixarem només les coses que ens agradaria fer,
i en l’ordre en què ens agradaria, indicant-hi també les hores del dia. Quant de temps ens agradaria passar
dormint, menjant o estudiant? I jugant? I veient la televisió? Ara compararem el primer dibuix amb el segon.
Hi ha gaire diferència? Quin creieu que és millor? Per què?
Finalment, comentarem aquesta reflexió final amb tota la classe:
El nostre dia a dia té molt a veure amb el context en què vivim. Depenent del país, els costums o de
l’entorn, la manera d’afrontar el nostre dia a dia canvia. Reflexionarem amb l’alumnat sobre la diversitat
d’entorns, contextos i cultures en què vivim.
A través de l’intercanvi amb l’alumnat de l’Índia, es podran adonar que la major part de la població de
l’Índia viu al camp i com aquest fet influeix en el dia a dia i en quines tasques i activitats es fan diàriament.
Les dones i els homes treballen la terra, una feina física i dura, i també es dediquen a la ramaderia. Les
famílies viuen dels seus cultius i de la llet que venen, d’animals com les búfales. A Espanya és al revés, la
majoria de les persones viu a la ciutat.
Respecte a com són les llars, identificarem amb l’alumnat les diferències entre les cases de les famílies
més desafavorides de l’Índia rural i les que coneixem al nostre país. A l’Índia, les famílies pobres que viuen
al camp es construeixen les cases, que només tenen una habitació, amb branques i palla. Com que es
cuina amb llenya, es fa fora de la casa perquè no s’ompli de fum. També hi ha algunes cases de ciment,
que són més segures i còmodes.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 4

Viatgem a l’Índia

Activitat 4
COM ES DIU EN TELUGU?
I COM S’ESCRIU?

Durada: Una sessió d’1 hora.

Objectius

Material necessari

• Familiaritzar-nos amb l’idioma d’Andhra
Pradesh i aprendre’n algunes expressions.

• Fulls o cartolines, llapis de colors o retoladors.

• Conèixer l’alfabet telugu.

• També caldrà fotocopiar les taules 1 i 2 per
repartir-les entre l’alumnat.

Competències clau del currículum

Assignatures

• Consciència i expressions culturals.

• Anglès (si es tria fer l’activitat en aquest idioma).

• Competències socials i cíviques.

• Valors socials i cívics.

• Competència en comunicació lingüística.
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Viatgem a l’Índia

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 4

Desenvolupament de l’activitat
Es dividirà la classe per parelles i es lliurarà la taula 1 a un dels membres de la parella i, la 2, a l’altre. Tota
la classe tindrà uns quants minuts per llegir en veu baixa la llista completa d’expressions en català i en
telugu.
A cada parella, un dels nens o les nenes començarà pronunciant en veu alta una frase en telugu de la seva
llista, i l’acompanyarà d’un gest. L’altre membre de la parella haurà d’endevinar què vol dir a partir de la
mímica del company o la companya. Cada vegada que un l’encerti, li tocarà fer amb gestos una frase o
paraula de la seva llista, de manera que es vagin alternant. Al cap d’una estona, deixaran d’acompanyar
les paraules amb gestos, i la parella haurà d’intentar endevinar-les exclusivament a partir del so.
A continuació, ens fixarem en l’alfabet telugu, tan diferent del nostre.
Els alfabets castellà, català, gallec, basc i anglès deriven de l’alfabet llatí. Coneixeu altres alfabets
diferents del vostre? Preguntarem a la classe si estan familiaritzats amb altres alfabets, com l’àrab o els
caràcters xinesos.
Hi ha un altre tipus d’alfabets i sistemes de comunicació: per exemple, el braille és un sistema de lectura i
escriptura tàctil pensat per a persones cegues. El llenguatge de signes és la llengua gestual que utilitzen
les persones sordes. Hi ha tants llenguatges de signes com idiomes, i els signes varien en funció de la
cultura.
Quan hàgim fet una llista de tots els alfabets que recordem, farem un mural amb una paraula, la que es triï
entre tota la classe, escrita en alfabets i idiomes diferents. Per exemple: “Hola”, “Us donem la benvinguda
a la nostra escola”, “Bon dia”, etc.
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Activitat 4

Viatgem a l’Índia

Taula 1
CATALÀ

TRANSCRIPCIÓ

Hola

Namasté / Halo

Em dic ____

Na peru ____

Com et dius?

Ni peru emiti?

Quants anys tens?

Mi vayas su enta?

Tinc __ anys

Na vayasu __ sanvatsaralu

Cap problema

Parva ledu

Gràcies

Dhan’yavadalu

T’estimo

Nenu ninnu premistunnanu

Un

Okati

Dos

Rendu

Tres

Mudu

Quatre

Nalugu

Cinc

Aidu

TELUGU

Taula 2
CATALÀ

TRANSCRICIÓ

Com estàs?

Bagunara?

Estic bé

Nenu bagunnanu

Encantat/da de conèixer-te

Mim malni kalavadam anandanga undi

Bon dia

Shubhodayam

Bona tarda

Shubha madyahnam

Bona nit

Shuvaratri

Molt bé

Chala bagundi

Adeu

Bai

Sis

Aru

Set

Edu

Vuit

Enimidi

Nou

Tommidi

Deu

Padi

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 5

Viatgem a l’Índia

Activitat 5
LES DUES
CANTONADES

Durada: Una sessió d’1 hora.

Objectius

Material necessari

• Aprendre a respectar les diferències
culturals, sense donar per fet que la nostra
cultura és millor que cap altra.

• No es necessita material específic per dur
a terme aquesta activitat.

• Entendre que les persones tenen opinions
contràries i que això no és negatiu, sinó
que es pot aprendre i debatre a partir
d’aquesta confrontació.

Competències clau del currículum

Assignatures

• Consciència i expressions culturals.

• Ciències socials.

• Competències socials i cíviques.

• Anglès (si es tria fer l’activitat en aquest idioma).

• Competència en comunicació lingüística.

• Valors socials i cívics.

• Aprendre a aprendre.
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Viatgem a l’Índia

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 5

Desenvolupament de l’activitat
El mestre o la mestra planteja dues preguntes:
1. És millor i més còmode menjar amb les mans i a terra o amb coberts i a taula?
2. És millor que els animals passegin en llibertat com les vaques a l’Índia o que estiguin sempre tancats
en granges i estables?
Es divideix la classe en tres grups, i cadascun d’aquests grups, al seu torn, s’ha de separar en dues
meitats. Cada grup escull un dels temes proposats, i ha de trobar arguments per defensar una postura o
la contrària, independentment que tots els membres hi estiguin a favor o no. El professor o la professora
s’ha d’assegurar que cada grup escull una opció diferent.
Després de preparar els arguments durant deu minuts, s’organitza un debat sobre cada punt. Per fer-ho,
les dues “meitats” que han treballat cada tema s’han d’aixecar, i cadascuna ha d’exposar les idees que
han pensat per defensar la seva postura. Cada debat no pot durar més de deu minuts. És important
respectar els torns i no parlar tots alhora. Durant cada debat, la resta de la classe que no estigui intervenint
ha de triar un bàndol en funció dels arguments que es vagin exposant.
Per començar, totes i tots se situaran enmig de la classe. Quan l’argument d’un grup els convenci, se n’aniran a la cantonada de l’aula on siguin. Si el grup contrari els fa canviar d’opinió, es mouran cap a l’altra
cantonada. Si finalment no són capaços de decidir-se per cap, perquè troben coses que els agraden i que
no els agraden dels dos, es tornaran a situar al centre. És important que l’alumnat es mogui en silenci
mentre es desenvolupa el debat per no interrompre’l.
Mentre l’alumnat expressa i defensa les seves idees, és important que el professorat tingui en compte els
aspectes següents per reforçar la coeducació:
• Donar més temps d’ús de la paraula a les nenes si es detecta que participen poc a classe o que els costa
més intervenir que als nens.
• Promoure l’ús del llenguatge inclusiu a les intervencions.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».

