
ÀMBIT NOSALTRESSigues tu

Activitat introductòria
ARA SOM MÉS!

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

• Els 2 nous titelles

• Carta/jeroglífic dels nous personatges

• Introduir els nous personatges i el concepte «nosaltres».

• Treballar el concepte de persona nouvinguda i d’acolliment.

• Reflexionar sobre l’amplitud de la diversitat. 

• Estimular la imaginació i la creativitat.

MATERIAL NECESSARI

INTRODUCCIÓ

Com a continuació de l’àmbit «Jo», en l’àmbit «Nosaltres» la proposta és treballar la visió in-

clusiva, intercultural i de gènere per donar resposta a les diferents característiques personals, 

psicològiques, físiques, socials i culturals de l’alumnat. La presentació de nous personatges 

ens ha de permetre treballar la concepció d’un «nosaltres» integrat per una diversitat d’éssers 

amb característiques individuals, que conformen la comunitat.
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Començarem trobant els titelles en algun lloc insospitat. Potser ens els porta la persona de 

consergeria, o potser els trobem un matí al bell mig de l’aula, o fins i tot ens els poden portar 

els titelles de l’àmbit «Jo». Quina sorpresa! Sigui com sigui, no sabem d’on han sortit aquests 

titelles i sentim molta curiositat! Què ens explicaran? Oh, però no sembla que parlin... O potser 

parlen en una llengua que no coneixem o que les nostres orelles no senten? Amb els titelles 

hem trobat també una carta il·lustrada, sembla un jeroglífic! Necessitem desxifrar-lo, segur que 

conjuntament ho farem abans i millor. La carta-jeroglífic està feta amb pictogrames i hi diu: 

«Hola, voleu que siguem amics/amigues?. Gràcies. Adeu».

Estimulem l’expressió de la creativitat de l’alumnat: Qui són? D’on venen? Com són? Com es 

diuen? Per què son així? Amb quin gènere creieu que s’identifiquen? Tenen relació amb els tite-

lles de l’àmbit «Jo»? Un porta unes ulleres molt gruixudes, potser no hi veu bé? I a l’altre li falta 

una cama. Hi ha algú al nostre grup que també porti ulleres? I que tingui alguna característica 

que vulgui compartir o destacar?

Amb aquestes preguntes i respostes aprofitarem per reflexionar sobre les etiquetes, la diversi-

tat funcional i la discapacitat*, tot introduint l’habilitat de l’empatia. És un bon moment per trac-

tar aspectes diferencials de les persones i el concepte de normalitat. També podem ampliar-ho 

i treballar el concepte de persona nouvinguda i d’acolliment.

METODOLOGIA

Animem l’alumnat a portar la bona nova a casa: l’arribada dels nous titelles, la resolució del 

jeroglífic... Si l’escola té un canal de comunicació amb les famílies, podem aprofitar per com-

partir-ho amb aquestes. Trobareu les imatges dels nous personatges a la web del «Sigues tu». 

*DIVERSITAT FUNCIONAL O DISCAPACITAT? Cal tenir en compte que, tot i que darrerament 

s’utilitza més el terme diversitat funcional que discapacitat, encara no hi ha consens en tot el 

sector social. En aquest sentit, si l’objectiu és fer desaparèixer la discapacitat, cal donar valor 

a la diversitat i modificar l’entorn perquè tothom pugui gaudir dels mateixos drets i les mateixes 

oportunitats. Per aquest motiu hem optat per deixar ambdues paraules, així podrem reflexionar 

amb l’alumnat sobre aquestes qüestions.

Font: Termcat (Generalitat de Catalunya).

I PER TREBALLAR EN FAMÍLIA...
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CARTA/JEROGLÍFIC DELS 
NOUS PERSONATGES


