Les Tres Bessones
a la Catalunya real
GUIA DIDÀCTICA
INTRODUCCIÓ
En els darrers cursos escolars, el fort creixement d’infants estrangers
nouvinguts als centres educatius catalans, ha suposat haver de posar en joc
no solament nous recursos per part de l’administració educativa en el desenvolupament del Pla per a la llengua i la cohesió social (per exemple les
aules d’acollida), sinó també noves estratègies educatives, centrades, les
més urgents, en l’aprenentatge de la nostra llengua per a poder facilitar la
comunicació indispensable en tot acte educatiu.
Els professionals de l’educació han vist com es posaven a prova les seves
competències com a educadors, no només en els aspectes instructius, sinó
també en aquelles actituds i actuacions encaminades a aconseguir l’òptima
socialització de tots els nois i noies, nouvinguts o no. Socialització que ha
de prioritzar l’objectiu d’assolir una societat tan cohesionada com sigui
possible, tenint en compte el multiculturalisme i la desigualtat que la caracteritzen. Una cohesió que, naturalment, ha de començar dins els propis
centres educatius, en els quals la diversitat de procedències, de llengües i de
cultures ha d’esdevenir un element més enriquidor que conflictiu.
L’acollida dels nouvinguts és, ben segur, la primera d’aquelles actuacions
(també la primera de les actituds) que ha d’entrar en joc. El material que avui
us presentem vol facilitar aquesta tasca educativa d’acollir els nouvinguts
als centres, especialment quan procedeixen de països i contextos culturals
llunyans. Però el destinatari d’aquest material és tota la comunitat educativa,
tant els que acullen com els que són acollits, ja que el moment i les circumstàncies que envolten l’arribada de l’alumnat nouvingut és, si voleu, un
pretext o millor encara, una bona ocasió que podem i hem de saber aprofitar
per a dotar de sentit i significativitat determinats aprenentatges curriculars,
tant en l’àmbit dels coneixements com en el dels valors i les actituds.

DESTINATARIS
Alumnat nouvingut d’educació primària.
Alumnat ordinari d’infantil i primària, especialment el de cicle inicial.
Sobretot el making of, però també alguns continguts, poden ser treballats amb alumnat –especialment el nouvingut– del primer cicle d’educació
secundària.
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ÀREA CURRICULAR
Alumnat nouvingut
Un dels objectius d’aquest material és facilitar a l’alumnat nouvingut
estranger el coneixement dels principals trets distintius del país que els
acull. Per això tindrà molta utilitat com a complement en l’aprenentatge de
les àrees de socials i naturals. Com sabem prou bé, ateses les seves particulars
mancances lingüístiques, l’aprenentatge de qualsevol matèria ha de servir
per reforçar l’aprenentatge del català. Tot i això, aquest material pot ser
també molt útil per a treballar específicament l’aprenentatge del català, per
exemple a l’aula d’acollida.
Alumnat ordinari
Per a tot l’alumnat també l’àrea de socials i naturals serà potser la més
indicada, així com per a determinades sessions de tutoria col·lectiva. Això
no exclou possibles utilitzacions en altres àrees, per exemple, el making of
pot ser d’utilitat en les àrees d’educació visual i plàstica o música.
OBJECTIUS
Donar a conèixer als nouvinguts alguns trets de Catalunya, estimular-ne
la curiositat cap a determinats fets culturals catalans i donar-los l’ocasió
de sentir-se reconeguts en alguns d’aquests trets (toponímia, gastronomia,
etc.)
Facilitar l’expressió de sentiments d’hospitalitat envers els nouvinguts,
de manera que se sentin acollits tant pels companys com per la institució
educativa.
Prendre consciència, especialment l’alumnat autòcton, de les moltes
aportacions que hem rebut, també en altres temps, dels països d’origen
dels nouvinguts.
Conèixer i valorar el fenomen dels desplaçaments de persones per tots els
continents, prendre consciència que, en certa manera, «som immigrats».
Conèixer les causes dels moviments migratoris.
Reafirmar la sensibilitat i la solidaritat cap als qui es veuen forçats a abandonar el seu país, especialment si vénen per a instal·lar-se en el nostre entorn
més proper. Desvetllar actituds d'hospitalitat, d'acollida i de generositat.
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CONTINGUTS
Coneixement d’alguns trets característics de Catalunya.
Aportacions d’altres cultures al patrimoni català.
Viatges, canvis de domicili. Els mitjans de transport i la locomoció.
Utilització del planisferi i, com a pas previ, del globus terraqüi.
Aproximació al coneixement d’altres llengües i altres cultures com quelcom que cal respectar i que pot enriquir-nos.
Creixement i disminució de la població: causes. Distinció entre creixement
demogràfic per naixements o per moviments migratoris.
Estratègies i actituds d’acollida i d’acompanyament de persones que
poden necessitar el nostre ajut i, més concretament, dels nouvinguts.
Els continguts del DVD estan organitzats en blocs encapçalats, a vegades,
per una imatge del visor de la càmera que fan servir les Tres Bessones, a la
base del qual apareixen els títols d’aquests blocs (en ocasions aquests títols,
més que un bloc de continguts, només identifiquen unes imatges). Són
aquests que indiquem en minuts i segons el moment en què apareixen:
1.- L’escola (5’ 05’’)
2.- Vaques (6’ 15’’)
3.- L’origen de Catalunya (7’ 33’’)
4.- Les onades migratòries (9’ 41’’)
5.- La població catalana (10’ 10’’)
6.- Els territoris (14’ 17’’)
7.- Estruços (15’ 17’’)
		

8.- La cuina (16’ 21’’)
9.- Arriba el tomàquet (19’ 48’’)
10.- Les festes populars (20’ 27’’)
11.- Les tradicions (21’ 20’’)
12.- El seny i la rauxa (22’ 04’’)
13.- Les llengües (23’ 40’’)
14.- Barcelona, la capital (24’ 35’’)

ACTIVITATS
Aula d’acollida (alumnat nouvingut de primària o del primer cicle de
secundària, segons les característiques del grup i de l’alumnat).
Abans de veure el DVD:
Decidir si es veurà tot el DVD o si se’n treballaran només algunes
seqüències en funció dels temes treballats a l’aula o del nivell de
coneixement del català.
Preparar el visionat amb explicacions sobre els personatges, síntesis
de l’argument, etc. que permetin a l’alumnat comprendre’l millor.

Catalonia, terra de tots · Les Tres Bessones a la Catalunya real

3

Preveure que caldrà vincular els possibles aprenentatges nous que
proposi el DVD als coneixements previs de l’alumnat.
Mentre es veu el DVD:
Aturar en moments determinats la projecció per destacar-ne una
expressió o per garantir-ne la comprensió. Si cal, repetir-ne alguna
seqüència les vegades que convingui.
Es poden aprofitar aquestes aturades per a fer-los escriure una
expressió, un mot, alguna dada que caldrà recordar més tard...
Després de veure el DVD, es poden fer algunes d’aquestes activitats:
Oralment, l’alumnat intenta elaborar i completar, en grup, el que han
entès sobre els personatges, l’argument... i verbalitzen posteriorment
davant la classe les conclusions a què han arribat. Constituir els grups
amb alumnat amb diferent nivell de domini del català i estimular els
intercanvis d’informació entre ells. Indicar-los que podran acompanyar
l’exposició oral final amb dibuixos; o poden fer, entre tots, una mena
d’auca en què es resumeixi els aspectes que consideren més importants, o simplement hi poden escriure una frase cadascú...
Vincular els temes tractats al DVD amb les unitats del Nivell inicial
de català, de manera que permeti fer una ampliació i una contextualització de les estructures lingüístiques apreses (per exemple: el tema 1,
identificació personal, pot donar peu a una descripció dels personatges
del DVD a partir de les estructures apreses en aquella unitat; el mateix
podria fer-se amb altres temes, per exemple el tema 11, viatges i trasllats).
Es poden treballar diàlegs i simulació de situacions a partir de seqüències del DVD. Per exemple, quan a l’inici del DVD es presenta l’escola,
es pot establir un diàleg sobre les semblances i les diferències entre aquella escola i la seva, sobre els sentiments que van experimentar en arribarhi per primera vegada, sobre les semblances i les diferències amb les
escoles del seu país d’origen. Es pot fer un torn d’intervencions explicant
festes populars dels respectius països d’origen...
Convé relacionar, tant com sigui possible, el contingut del DVD amb
el currículum ordinari. Per exemple: aprofitar la presentació que es
fa de diverses comarques catalanes, o la seqüència en què es parla de
l’alimentació, o les imatges per satèl·lit dels continents...
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Valoració dels comportaments, dels sentiments, dels gustos... dels personatges, inclosa la Bruixa Avorrida; comparació dels gustos alimentaris
dels menjars de Catalunya amb els del país dels seus avis (què s’enyora,
què agrada, què no agrada gens, quins aliments són comuns...).
Aula ordinària (cicle inicial)
Abans de veure el DVD:
Preparar el visionat i motivar l’alumnat amb una breu explicació, al
seu nivell d’aprenentatge, que pot ser sobre diferents temes:
sobre els moviments migratoris i les seves repercussions en els
infants.
sobre la necessitat de sentir-se acollit quan hom està en un altre
país, especialment si no coneix la llengua.
sobre els companys de l’aula o de l’escola que han vingut d’altres
països i la manera com els hem acollit.
etc.
Inquirir quins són els coneixements previs de l’alumnat respecte al
tema que es treballarà després de veure el DVD.
Després de veure el DVD es poden fer algunes d’aquestes activitats:
Relacionar el contingut del DVD amb el currículum ordinari. Per
exemple:
els mitjans de comunicació, els viatges i els transports.
les migracions i la població de Catalunya.
els orígens de Catalunya i els primers pobladors.
la ciutat de Barcelona, les comarques catalanes, els països catalans
i l’àrea geogràfica de parla catalana.
l’alimentació, l’origen dels principals aliments.
el globus terraqüi, el planisferi, els continents.
la diversitat lingüística.
les festes populars.
etc.
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Relacionar el contingut del DVD amb algunes activitats específiques,
més pròpies potser de la classe de tutoria. Per exemple:
Amb els més petits, inventem un conte en el qual un personatge,
en Perot, decideix anar-se’n de casa seva al país del Julivert per
guanyar-se millor la vida, però aquest emigrant sempre arriba tard
als llocs o té algun problema. Ho intenta cada dia de la setmana amb
diferents mitjans de transport (l'alumnat pot representar mímicament cadascun dels mitjans de transport a mesura que van apareixent
en el conte). La narració es podria estructurar de la manera següent
(en funció de l’edat dels infants): «El dilluns en Perot va dir: marxaré
en tren; agafaré el tren i me n’aniré. I el tren farà així, txu, txu, txu...
però va arribar a l'estació i ooh! el tren ja se n'havia anat. El dimarts
en Perot va dir: marxaré en bicicleta (estaven rebentades les rodes)...»
El joc acaba quan el personatge, el diumenge aconsegueix agafar el
darrer mitjà de transport i arriba a la fi a la seva destinació, i entre
tots els nens i les nenes van inventant el final del conte a partir de
preguntes com ara: El deixaran entrar al país del Julivert? Li serà
fàcil trobar-hi feina? Sap parlar la llengua d’aquell país? L’ajudarà la
gent? On viurà? L’ajudaríeu vosaltres? Com? Etc... Pot acabar-se la
sessió fent dibuixos dels mitjans de locomoció que utilitzen els emigrants o bé de les situacions amb què es troben. Exposem els
dibuixos i els comentem entre tots.
Expliquem la història de dos germans, un nen i una nena, que han
d’anar a viure a la Xina perquè el seu pare ha d’anar a treballar-hi.
Ajudem l’alumnat a «visualitzar» mentalment les dificultats dels
dos germans en un país on ni tan sols poden llegir els cartells amb
els noms del carrer per orientar-se. Ajudar-los a fer una llista de les
principals dificultats amb què els sembla que es trobarien, també a
l’escola xinesa. Fer al costat una llista de propostes de solució o
ajuda davant aquestes dificultats. Plantejar el fet que els infants
estrangers que arriben al nostre poble (i a la nostra escola) tenen
moltes d’aquestes dificultats. Acabar proposant l’organització a la
classe d’una colla de «companys-guia» que donaran recolzament i
suport als nouvinguts.
Des de la més remota antiguitat l'ésser humà s'ha desplaçat d'un
lloc a un altre, unes vegades fugint de desastres naturals, de catàstrofes o de guerres, altres vegades buscant les millors condicions de
vida possibles per a ells i per als seus descendents. En certa manera,
doncs, tots som immigrants, i hauríem de relativitzar més els drets
que es deriven simplement del fet «d'haver arribat abans». Podem
plantejar el tema de les migracions a partir de la procedència de
l’alumnat de la classe i dels seus pares i avis. Podem mostrar la
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manera de fer un elemental arbre genealògic (només avis, pares i
germans de cada alumne), posant a sota de cada nom el del lloc on
van néixer. Podem treballar la sensibilitat cap al drama humà que
comporta haver d'abandonar el propi país: la capacitat d'hospitalitat,
d'acollida de l’alumnat de la classe i dels seus pares i avis.

Catalonia, terra de tots · Les Tres Bessones a la Catalunya real

7

