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INTRODUCCIÓ

“Parlem-nos” és una exposició fotogràfica que vol esdevenir, sobretot, el punt de partida
d’una reflexió sobre el fenomen de la immigració i sobre com acollim les persones nouvingu-
des al nostre país. Justament, aquesta guia didàctica pretén ser la crossa que ajudi els educa-
dors a conduir aquestes valoracions, a fer adonar els visitants de l’exposició que sovint la rea-
litat és força diferent de les idees preconcebudes a què estem acostumats. 

Amb les activitats que aquí plantegem es vol posar de relleu la necessitat de comprendre que
la veritable integració només serà possible si l’esforç és compartit, tant des de la banda dels
que arriben com des de la banda dels que ja hi som. Uns hauran d’avesar-se a una nova llen-
gua i a uns nous costums i procurar d’aprendre’ls, i els altres caldrà que hi cooperin i s’oferei-
xin a ajudar-los. 

És aquí on els educadors adquireixen el màxim protagonisme. Parlem-nos.

Centre de Normalització Lingüística de Sabadell
Consorci per a la Normalització Lingüística

Sabadell, maig del 2007
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TRETS DEL MATERIAL DIDÀCTIC

Per elaborar les fitxes didàctiques (i tot el quadern en el seu conjunt), s’han seguit els criteris
següents:

Aplicabilitat Cada activitat indica, d’una manera directa i organitzada, el que
pot necessitar la persona dinamitzadora (breu descripció, metodo-
logia, material, etc.).

Versatilitat Les propostes són variades i poden ser emprades des de diferents
equipaments i, pel que fa a l’ensenyament formal, en diverses dis-
ciplines –art, humanitats, llengües, ciències socials i matemàtiques.

Flexibilitat Tot i que cada fitxa ofereix una proposta molt marcada, l’activitat
s’amplia amb altres idees per enriquir-la i afavorir-ne l’adaptació a
diferents contextos educatius i grups.

Amplitud de contexts Hi ha suggeriments aplicables durant la visita a l’exposició
“Parlem-nos”, a entorns formals –com ara una aula– i a espais edu-
catius formals i no formals.

Autonomia Cada activitat es pot treballar per separat, sense necessitat d’ha-
ver-ne fet cap altra. Tanmateix, l’aplicació de diferents activitats
pot ajudar a aprofundir en els valors que se’n desprenen.

Creativitat Atès que la promoció de l’ús de la llengua catalana ja és un eix cen-
tral en molts equipaments educatius, s’ha procurat que les activi-
tats tinguin un tarannà diferent a l’estil habitual dels centres de
formació.

Accessibilitat Les activitats es poden consultar també per Internet
(www.cpnl.cat/sabadell/parlemnos). D’altra banda, es pot col·labo-
rar a difondre-les, enviant-ne els arxius per correu electrònic.
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OBJECTIUS GENERALS DE LA GUIA DIDÀCTICA

De resultat

• Valorar l’esforç que fan totes les persones que aprenen català i, en especial, aque-
lles que són d’origen estranger.

• Potenciar la participació de persones que volen millorar el seu nivell de català, en
cursos i espais de formació i en el voluntariat lingüístic.

• Fomentar la implicació de les persones que saben parlar català i volen participar en
la difusió i ús de l’idioma.

• Mantenir l’ús del català amb les persones nouvingudes i frenar la deserció lingüísti-
ca entre les persones catalanoparlants, és a dir, que es mantinguin en català també
amb els immigrants.

• Considerar el català com a vehicle d’integració i de relació social, això és, el punt de
trobada entre els que arriben i els que ja hi eren.

De procés

• Facilitar un material didàctic a mestres, professors i agents socials, per reforçar i
complementar la visita a l’exposició “Parlem-nos”.

A CADA FITXA DIDÀCTICA TROBAREU...

Secció Descripció

Breument Resum de l’activitat, per a una lectura ràpida.

Per què Objectius de resultat.

Per a qui Grups i contextos educatius d’aplicació (o població diana).

On Espai on es proposa de dur a terme l’activitat.

Com es fa i com la fem Metodologia de la proposta educativa ordenada per fases. 

Temps que podem necessitar Temporització aproximada.

+Idees Altres propostes educatives que es poden realitzar.

Què ens cal? Recursos materials de què cal disposar. Només si s’hi escau.

Annex Informació o material addicional. Només si s’hi escau.

6



BUSQUEU LA VOSTRA ACTIVITAT
Per facilitar-vos la cerca d’activitats aplicables al vostre grup específic, us oferim diferents tau-
les segons punts d’interès diversos.
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Relació d’activitats per destinataris  
 

  
Ed. 

infantil 
Ed. 

primària 
ESO 

Secund. 
postobl. 

Esc. 
adults 

Cursos 
català 

Ed. 
lleure 

Altres 

f1 
CON-VIU (COM-VIVIA ABANS? 
COM-VIU ARA?)                 

f2 
VOLUNTAT, VOLUNTARIETAT I 
VOLUNTARIAT                 

f3 
COMPTE I CONTE AMB EL 
CATALÀ                  

f4 
GRÀCIES BONICA, MERCÈS 
BONIC                  

f5 
NOSALTRES (TAMBÉ) HO SABEM 
FER                  

f6 CATALÀ-LA SÍ, CATALÀ-LA NO...                 

f7 
TÚ NO ERES DE AQUÍ, 
¿VERDAD?                 

f8 CATÀCULUM VITAE                 

f9 
ÉS UN VIATGE, PERÒ NO SÓN 
VACANCES                 

f10 
D’ON SÓN? QUÈ SABEN? COM 
PARLEN?                 

f11 
NUESTRA HISTORIA NO ES TAN 
DISTINTA                 

f12 
CARAM, EL QUE DÓNA DE SI UNA 
FRASE                 

f13 UNA UTOPIA DESUTOPITZADA?                 

f14 
ELS MITJANS (DE 
COMUNICACIÓ?)                 

f15 CATALÀ 100%?                 
f16 L’ESTAT DE L’ESTADÍSTICA                 
f17 TOP-X                  
f18 LA VISTA I L'ENTRE-VISTA                  
f19 FOTO + ART = FOTART?                 
f20 ESCOLTEU-NOS A L’AIRE                 

 
 
Relació d’activitats per trebal lar directament  a l’espai d’exposició  
 

Núm. Nom 

f2 
VOLUNTAT, VOLUNTARIETAT I 
VOLUNTARIAT 

f4 GRÀCIES BONICA, MERCÈS BONIC  
f7 TÚ NO ERES DE AQUÍ ¿VERDAD? 

f12 
CARAM! EL QUE DÓNA DE SI UNA 
FRASE… 

f17 TOP-X  
f18 LA VISTA I L'ENTRE-VISTA  
f19 FOTO + ART = FOTART? 
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Relació d’activitats per temàtica principal 
 

Núm. Nom Migracions Voluntariat 
lingüístic 

Cultura i 
llengua 
catalana 

Altres 

f1 
CON-VIU (COM-VIVIA ABANS? COM-VIU 
ARA?)         

f2 
VOLUNTAT, VOLUNTARIETAT I 
VOLUNTARIAT         

f3 COMPTE I CONTE AMB EL CATALÀ          
f4 GRÀCIES BONICA, MERCÈS BONIC          
f5 NOSALTRES (TAMBÉ) HO SABEM FER          
f6 CATALÀ-LA SÍ, CATALÀ-LA NO...         
f7 TÚ NO ERES DE AQUÍ, ¿VERDAD?         
f8 CATÀCULUM VITAE         

f9 
ÉS UN VIATGE, PERÒ NO SÓN 
VACANCES         

f10 
D’ON SÓN? QUÈ SABEN? COM 
PARLEN?         

f11 

NUESTRA HISTORIA NO ES TAN 
DISTINTA, LA NOSTRA HISTÒRIA 
S’ASSEMBLA FORÇA         

f12 
CARAM! EL QUE DÓNA DE SI UNA 
FRASE…         

f13 UNA UTOPIA DESUTOPITZADA?         
f14 ELS MITJANS (DE COMUNICACIÓ?)         
f15 CATALÀ 100%?         
f16 L’ESTAT DE L’ESTADÍSTICA         
f17 TOP-X          
f18 LA VISTA I L'ENTRE-VISTA          
f19 FOTO + ART = FOTART?         
f20 ESCOLTEU-NOS A L’AIRE         



f1. CON-VIU (COM-VIVIA ABANS? COM-VIU ARA?)

Breument

A partir de les fotografies de protagonistes de l’exposició ”Parlem-nos”, 
d’origen no català, els infants s’imaginen el seu entorn en el país de 
procedència. 

Per què
• Fer-se una idea de les experiències viscudes pels immigrants abans d’arribar a Catalunya.
• Acostar-se a la realitat dels països empobrits.
Per a qui
• Educació infantil
• Educació primària
• Educació en el lleure (infants)
On
• Centre educatiu

Com es fa i com la fem

1. La persona dinamitzadora de l’activitat entrega als infants la fotocòpia d’una foto-
grafia de l’exposició “Parlem-nos”. 

2. Individualment, la retallen i l’enganxen en un full en blanc –reciclat o reutilitzat.
3. El mestre o l’educador proposa de realitzar un dibuix del lloc on vivia la persona

fotografiada abans de la seva arribada a Catalunya. Pot suggerir idees i incloure-hi
casa seva, la seva família, la gastronomia, etc. 

4. Els infants expliquen a la resta el seu dibuix, i hi afegeixen una breu explicació
sobre com imaginen que li pot haver canviat la vida ara que és al Vallès (casa, rela-
cions familiars, hàbits d’alimentació, etc.).

Temps que podem necessitar

10 min explicació de l’activitat i lliurament del material
5 min preparació dels fulls amb les fotografies
5 min explicació de la noció d’entorn

30 min realització individual dels dibuixos
20 min explicació dels dibuixos
60 min

Què ens cal

• fotocòpies de les fotografies (veg. l’annex fF)
• fulls emprats per reutilitzar i/o reciclats
• llapis de colors
• tisores 
• cola
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+Idees

Si els infants han visitat l’exposició “Parlem-nos”, poden fer-ne una altra amb els seus
dibuixos i seguint el mateix patró. Poden emprar capses de cartró com a columnes de
suport, com les de l’exposició però a escala. 
Si alguns infants –o els seus familiars? no són d’origen català, poden explicar a la resta
el que coneguin del seu lloc d’origen (costums, llengua, paisatges, etc.). 
Es pot convidar els pares o les mares d’origen estranger perquè s’acostin al centre edu-
catiu a fer algun joc del seu país d’origen o a explicar com es viu al seu país.
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f2. VOLUNTAT, VOLUNTARIETAT I VOLUNTARIAT

Breument

A partir de les fotografies de l’exposició “Parlem-nos” s’explica què fa un
voluntari lingüístic i tot allò que es pot fer per participar en l’aprenentatge
del català d’una persona.

Per què
• Prendre consciència de l’esforç que moltes persones fan a favor de l’ús del català.
• Implicar els infants en la coneixença del voluntariat. 
• Conèixer en què consisteixen les xarxes d’intercanvi de coneixements.
Per a qui
• Educació primària
• Educació secundària
• Educació secundària postobligatòria
• Educació en el lleure (infants i joves)
• Cursos de català (intermedi i suficiència)
On
• Exposició “Parlem-nos”

Com es fa i com la fem

1. Abans de la visita a l’exposició “Parlem-nos”, la persona encarregada de dinamit-
zar l’activitat explica al grup què és i què fa una parella lingüística.

2. Davant les fotos de l’exposició, demana als membres del grup que individualment
escullin una persona de les que veuen exposades –únicament de les imatges en què
només surt una persona– a qui voldrien ajudar a aprendre el català.

3. Les persones del grup s’han d’imaginar que són un voluntari lingüístic i han d’expli-
car o escriure –si escau a la seva edat– el que farien per ensenyar-li la llengua i els
costums de les persones catalanes.

4. Després han d’explicar o escriure el que els agradaria que aquesta persona els aju-
dés a aprendre (com ara la seva llengua d’origen, els costums del seu país, cuina
exòtica, com buscar feina, etc.).

5. Explicació final sobre què fan les xarxes d’intercanvi de coneixements –anomenades
en ocasions bancs del temps.

Temps que podem necessitar

15 min explicació del voluntariat lingüístic
5 min preparació de la visita a l’exposició “Parlem-nos”

20 min visita a l’exposició
30 min treball escrit o oral sobre l’ensenyament mutu
20 min cloenda i explicació final sobre l’intercanvi de coneixements
1 h 30 min
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Què ens cal?

• fulls emprats per reutilitzar i/o reciclats
• llapis o bolígraf

+Idees

A l’aula o al centre es poden formar parelles per simular un intercanvi de coneixe-
ments –i un voluntariat lingüístic en particular.
L’activitat pot servir per explicar què és el voluntariat i quines activitats desinteressa-
des (en associacions, fundacions, etc.) es duen a terme a la seva població. 
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f3. COMPTE I CONTE AMB EL CATALÀ

Breument

Explicació de contes típics de la literatura catalana i d’arreu del món.

Per a qui
• Compartir coneixements d’altres cultures a partir de contes populars. 
• Recuperar contes catalans tradicionals.
On
• Educació infantil 
• Educació primària
• Educació secundària
• Educació en el lleure (infants i joves)
• Cursos de català
Per què
• Centre educatiu

Com es fa i com la fem

1. La persona encarregada de dinamitzar l’activitat fa una selecció de contes d’arreu
del món i de contes catalans, tenint en compte l’edat dels membres del grup.

2. Es fa una lectura dramatitzada en català dels contes escollits. 
3. El grup tria els contes que més els han agradat i explica per què.

Temps que podem necessitar

5 min explicació de l’activitat
20 min explicació dels contes d’arreu del món
20 min explicació de contes catalans
15 min selecció dels que més han agradat
60 min
Nota: aquesta temporització no inclou el temps de preparació de l’activitat (cerca i
selecció de contes).

+Idees

Si hi ha alguna persona d’origen no català, es pot triar un conte original de la seva
cultura.
Per a la lectura dels contes, es pot convidar alguna persona d’origen no català que
parli la llengua catalana.
Si l’activitat va adreçada a infants:

– Poden inventar conjuntament un nou conte on es barregin persones, costums i
tradicions d’altres cultures. 
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– Poden seleccionar el conte que més hagi agradat al grup i construir uns titelles
per fer una representació.

– Es pot fer una adaptació d’un conte català a la realitat d’un país llunyà i a l’inre-
vés.

En cas de no disposar de contes, podem consultar aquests llibres:
– Varis (2000) Contes sobre els orígens, ed. Espasa-Rosa Sensat.

Recull de contes referents a la creació del món, la Terra, els animals... Conté un
conte gitano, un d’europeu, un d’àrab, un de llationamericà, un de japonès i un
d’africà.

– Duran, T. (2001) Quinzemons, ed. Graó.
Recull de contes interculturals.

– Hernández Ripoll, J. M. i Sáinz de la Maza, A. (2004) Contes de tots colors, ed. La
Magrana.
Recopilació de relats tradicionals d’arreu del món.
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f4. GRÀCIES BONICA, MERCÈS BONIC

Breument

Els infants escriuen una frase d’agraïment a les persones que apareixen a
l’exposició i aprenen la llengua catalana.

Per què
• Valorar l’esforç que les persones nouvingudes fan per aprendre la llengua catalana.
Per a qui
• Educació primària
• ESO
• Educació en el lleure (infants)
On
• Exposició “Parlem-nos”

Com es fa i com la fem

1. La persona dinamitzadora de l’activitat, a mesura que s’està visitant l’exposició
“Parlem-nos”, explica als infants la llengua original que parlen les persones prota-
gonistes de l’exposició. 

2. Un cop acabada la visita a l’exposició, els infants escriuen algunes frases d’agraï-
ment per l’esforç que fan aquestes persones per aprendre la llengua catalana. 

Temps que podem necessitar

20 min visita guiada a l’exposició
10 min escriptura de les frases
30 min

Què ens cal?

• fulls emprats per reutilitzar i/o reciclats
• llapis o bolígraf

+Idees

La persona dinamitzadora de l’activitat amb els infants pot lliurar, al treballador o tre-
balladora de l’exposició “Parlem-nos” o al Centre de Normalització Lingüística de la
seva població, les frases escrites perquè les facin arribar a les persones que estan apre-
nent català i a les fotografiades de la seva localitat.
Les frases d’agraïment es poden penjar al web de l’exposició (www.cpnl.cat/sabadell/
parlemnos).
Es pot demanar a l’equip responsable de l’exposició “Parlem-nos” que habiliti un
espai per penjar les frases que els infants han escrit. 
Es poden classificar les llengües de les persones protagonistes, en funció de si el seu
origen és semblant al català –les llengües romàniques– o no ho és –àrab, etc.
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f5. NOSALTRES (TAMBÉ) HO SABEM FER

Breument

Elaboració d’un treball fotogràfic amb persones del propi barri, municipi,
equipament, etc., que segueixi el mateix patró de l’exposició “Parlem-nos”.

Per què
• Visualitzar les persones nouvingudes que es coneixen o estan al nostre voltant.
• Mostrar de manera gràfica i creativa la realitat de persones que empren i/o aprenen català.
Per a qui
• Educació primària
• ESO
• Secundària postobligatòria
• Formació de persones adultes
• Educació en el lleure (infants i joves)
On
• Centre educatiu

Temps que podem necessitar

10 min explicació de l’activitat
20 min recollida d’impressions de l’exposició
30 min organització i planificació dels grups
2 h realització de l’exposició
30 min visualització del resultat i valoració final
3 h 30 min
Nota: aquesta temporització pot variar especialment en funció de les característiques
del grup.

Com es fa i com la fem

1. La persona dinamitzadora de l’activitat, un cop visitada l’exposició “Parlem-nos”,
dóna la paraula al grup perquè expliquin les característiques de l’exposició (trets de
les fotos –alegres, personals, optimistes...–, informació escrita que s’hi afegeix
–nom, origen...–).

2. Entre tots els membres del grup es defineix quin patró haurà de seguir la seva expo-
sició: nombre de fotografies, tria dels protagonistes, text del peu de foto i com
exposar- les.

3. Es divideixen en grups de tres o quatre persones; cada un planifica a qui farà les
fotos i com les faran.

4. Es realitzen les fotografies i cada grup selecciona les imatges més adients i hi afe-
geix els peus de foto.

5. S’exposa a tot el grup el resultat de cada equip. 
6. Reflexió i valoració final.
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Què ens cal?

• càmeres fotogràfiques –amb impressió química o digital– i/o mòbils amb aquesta
funció

• paper o cartró per als peus de foto
• llapis o bolígraf

+Idees

L’activitat també es pot fer prèviament a la visita a l’exposició per, després, comparar-
la i veure les similituds i diferències entre ambdues.
Es pot realitzar elaborant vídeos curts si es disposa de càmeres de vídeo, de fotos o
mòbils que poden enregistrar la imatge seqüenciada i amb veu. 
Es poden presentar les fotos amb un programa informàtic, i aprofitar-ho per conèixer
les seves aplicacions.
L’exposició es pot exposar en un lloc públic del centre –visible per a tothom– o orga-
nitzar-ne la visualització en un equipament públic (biblioteca, centre cívic, etc.).
L’activitat es pot complementar amb una segona sessió on es convida a parlar alguna
persona fotografiada sobre les seves experiències a Catalunya.
Es recomana –per qüestions de sostenibilitat i aprofitament de recursos– no emprar
càmeres d’un sol ús.
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f6. CATALÀ-LA SÍ, CATALÀ-LA NO...

Breument

Debat per motivar la reflexió sobre l’aprenentatge i l’ús del català.

Per què
• Reflexionar sobre l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana.
• Conèixer el sentit de les polítiques de discriminació positiva del català.
Per a qui
• ESO
• Secundària postobligatòria
• Formació de persones adultes
• Educació en el lleure (joves)
On
• Centre educatiu

Com es fa i com la fem

1. Es divideix en dos el grup i s’assigna un rol a cada un. Una meitat defensa la impor-
tància de l’ús i l’aprenentatge del català, i l’altra ho fa amb el castellà.

2. S’obre el debat, moderat per l’educador.
3. En gran grup es reflexiona sobre les dues postures defensades, l’actitud que hi ha

al darrere i les conseqüències que se’n podrien derivar.
4. Per finalitzar, la persona que dinamitza l’activitat explica el sentit dels programes

de foment del català –de discriminació positiva–, ja que la tendència és que les llen-
gües grans i fortes, de mica en mica, causin la desaparició de les que no ho són tant.

Temps que podem necessitar

10 min explicació de l’activitat
30 min debat
20 min recollida i conclusions
60 min

+Idees

Les conclusions es poden escriure i exposar-les perquè altres grups les puguin llegir.
Aquesta activitat es pot emprar per aprofundir actituds i realitats generals, com ara
la convivència de postures diferents, la defensa vehement d’idees que exclouen i agre-
deixen altres postures, etc.
Es pot convidar un tècnic o una tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística
de la població perquè expliqui en què consisteixen les iniciatives de foment de l’ús i
l’aprenentatge del català (contacteu amb el CNL de Sabadell).
És important que el debat estigui ben conduït i dirigit per l’educador, per no perdre
de vista l’objectiu de la proposta didàctica.

18



f7. TÚ NO ERES DE AQUÍ, ¿VERDAD?

Breument

Reflexió sobre la discriminació que implica l’ús automàtic del castellà en
persones que –sense saber-ho– es creu que són de fora i/o no entenen
aquesta llengua.

Per què
• Reflexionar sobre certes actituds discriminatòries basades en prejudicis o en el desconeixe-

ment.
• Fomentar la integració i la normalització de persones d’origen estranger.
Per a qui
• ESO 
• Secundària postobligatòria
• Formació de persones adultes
• Educació en el lleure (joves)
On
• Exposició “Parlem-nos”

Temps que podem necessitar

10 min explicació de l’activitat 
20 min visita a l’exposició
45 min recollida posterior, anàlisi i creació de propostes
1 h 15 min

Com es fa i com la fem

1. Prèviament a la visita de l’exposició “Parlem-nos”, es demana al grup que –abans
de llegir l’origen de cada persona– intentin esbrinar de quin país són. 

2. Posteriorment es recullen les impressions. Es pot canalitzar el debat amb preguntes
com ara: A primera vista, ens podíem imaginar que totes aquestes persones parlen
català? Pel color de la pell podem saber d’on és una persona? Per què alguns i algu-
nes de nosaltres ens adrecem a qui ve d’un altre país en castellà? Si ens agrada que
entenguin i/o parlin la nostra llengua, per què no facilitem que la practiquin? Ser
català o catalana implica ser de pell blanca?

3. S’explica que moltes persones –d’origen estranger o no– es molesten quan sempre s’a-
drecen a elles en castellà (fins i tot quan contesten en català). S’evidencia que aques-
ta pot ser una forma de discriminació o de fer diferències, a priori, innecessàries.

4. Les persones del grup que parlen català amb normalitat identifiquen si tenen ten-
dència a utilitzar el castellà quan s’adrecen a persones que es pensa que tenen un
origen estranger.

5. Amb tot el grup es proposen pautes per adreçar-nos a les persones que pensem que
no parlen el nostre idioma, com ara: demanar prèviament si entenen el català; no
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canviar de llengua si l’altra persona empra el català –encara que el barregi amb el
castellà o no el parli pefectament–; vocalitzar i enraonar a poc a poc i amb parau-
les senzilles amb persones que l’estan aprenent sense cridar; oferir-se a passar-se al
català quan l’altra el vol entendre i/o aprendre; gesticular i mostrar-nos amables al
parlar, etc.

6. Passat un temps, es revisa si s’han posat en pràctica les idees consensuades.

Què ens cal?

• El llibre de l’exposició “Parlem-nos” o d’altres de persones amb colors de pell o trets
físics poc freqüents al nostre entorn.

+Idees

Quan l’activitat es realitzi fora de l’exposició “Parlem-nos” –sense haver-la vist prèvia-
ment– es poden emprar fotografies o imatges de persones aparentment d’origen
estranger (o amb l’ajuda de l’annex fF).
Es pot demanar al grup si coneixen persones que tenen el català com a llengua mater-
na, de trets físics minoritaris (poden ser nascudes a Catalunya o no, com ara els infants
d’adopció internacional).
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f8. CATÀCULUM VITAE

Breument

Realització d’un catàculum (currículum on només apareix la formació 
i experiència en català) i detecció dels camps on es pot aprofundir.

Per què
• Reconèixer la incorporació que es pot fer del català en diferents àmbits de la nostra vida.
• Detectar espais de formació, relació, culturals, etc., on es pugui afavorir la presència del

català.
Per a qui
• Secundària postobligatòria
• Formació de persones adultes
• Cursos de català
On
• Centre educatiu

Temps que podem necessitar

15 min explicació de l’activitat
45 min treball individual
30 min posada en comú
1h 30 min

Com es fa i com la fem

1. La persona dinamitzadora de l’activitat explica en què consisteix un catàculum vitae
i com es fa. Es llegeix l’exemple de l’annex f8.

2. Individualment cada persona es fa el seu, procurant que sigui en català o –si es fa
en castellà– fent servir el català en les paraules que se sàpiguen.

3. La persona dinamitzadora de l’activitat escull alguns exemplars i els llegeix a tot el
grup.

4. Entre tothom es reconeixen els punts forts del catàculum i les mancances. Es recu-
llen suggeriments per ampliar-lo en els aspectes més febles.

5. Reflexió final.

Què ens cal?

• annex f8
• fulls emprats per reutilitzar i/o reciclats
• llapis o bolígraf

+Idees

Es pot subratllar, per reforçar el treball d’elaboració d’un currículum, el coneixement
i ús del català com un aspecte que cal valorar a l’hora de trobar feina i establir rela-
cions amb certes persones.
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ANNEX f8. Catàculum vitae

Dades personals

Jaime López i Rosell
Av. d’Ègara, 15
Sant Quirze del Vallès
Llengua materna: castellà
Llengua paterna: català

Formació acadèmica

Escolaritat realitzada a l’ensenyament primari i secundari en català.
Bon nivell escrit i fluïdesa en el parlar.

Experiència laboral

Converses bilingües en una feina de restauració en un bar de platja a l’estiu. 

Relacions personals

Ús del català com a llengua vehicular amb la majoria d’amics i amb la família pater-
na.
Tendència a emprar el castellà directament en converses amb persones nouvingudes
a Sant Quirze (de l’Estat i d’altres països). 
Poc ús del català en el Messenger.

Productes culturals

Molt poca música en català; bàsicament en anglès i, de tant en tant, en castellà.
Llibres en català, però de l’escola i l’IES (no en tinc més perquè no m’agrada llegir).
Cap pel·lícula en català vista al cinema, però sí al doblada en català en DVD.
Teatre en català: en una sortida amb l’IES a la Faràndula de Sabadell i una represen-
tació sobre la sida a l’institut.
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f9. ÉS UN VIATGE, PERÒ NO SÓN VACANCES

Breument

A partir d’un viatge imaginari s’estableix la diferència entre viatjar per
vacances i anar a viure a un país estranger.

Per què
• Valorar el que suposa per als nouvinguts deixar el seu país i instal·lar-se en una terra des-

coneguda.
Per a qui
• ESO 
• Secundària postobligatòria
• Educació en el lleure (joves)
• Formació de persones adultes
• Cursos de català
On
• Centre educatiu

Com es fa i com la fem

1. Es divideix tot el grup per parelles. Cada una decideix a quin país de fora de la Unió
Europea faria un viatge i descriu alguns dels seus trets: distància de Catalunya, la
llengua o les llengües que s’hi parlen, els costums, les característiques de salut, d’e-
ducació i socioeconòmiques, etc.

2. Un cop escollit el destí, la persona dinamitzadora de l’activitat explica que el viat-
ge serà diferent per als dos:
– Una persona hi anirà un mes de vacances amb allotjament contractat, amb prou

diners per gastar i visat de turista.
– L’altra, hi anirà per viure-hi els propers anys, amb els diners justos per passar uns

pocs dies, sense documentació i amb la intenció de guanyar diners per enviar-los
a la família.

3. Les parelles escriuen –cadascú des de la seva perspectiva– com seria l’arribada, el dia
a dia i el futur a mitjà termini. A més de tenir en compte els aspectes pràctics (allot-
jament, àpats, documentació, etc.) es contemplaran els emocionals (sentiments,
tractament rebut per les altres persones, etc.). 

4. Posada en comú dels diferents plantejaments del viatge, reflexionant sobre les dife-
rències entre l’un i l’altre.

5. Reflexió final sobre la duresa de cert tipus d’immigració i quina pot ser la millor
acollida al país destinatari.

Temps que podem necessitar

10 min introducció del treball per parelles
15 min recerca i característiques del destí
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20 min redactat dels dos tipus de viatge a un destí
15 min posada en comú
15 min reflexió final
1h 15 min

Què ens cal?

• fulls emprats per reutilitzar i/o reciclats
• llapis o bolígraf

+Idees

Es pot fer un llistat amb allò que posarien a la motxilla o la maleta en cas d’anar a
viure a un país estranger, i decidir què es faria amb els objectes que no es poden
endur.
La informació del país que es desconeix, es pot buscar posteriorment en atles, enciclo-
pèdies o Internet.
Si hi ha persones d’origen estranger, poden explicar si la seva experiència s’assembla
a la descrita per les parelles.
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f10. D’ON SÓN? QUÈ SABEN? COM PARLEN?

Breument

A partir d’algunes fotografies de l’exposició “Parlem-nos” s’ubica la 
procedència i la llengua materna de les persones fotografiades en un mapa
del món i es fan suposicions sobre quina és la seva formació i professió. 

Per què
• Reflexionar sobre els estereotips que ens porten a conclusions errònies sobre les persones

immigrants.
• Prendre consciència de la tendència a construir imatges parcials i reduccionistes en funció

de l’origen cultural.
Per a qui
• ESO 
• Secundària postobligatòria
• Educació en el lleure (joves)
• Formació de persones adultes
• Cursos de català (intermedi i suficiència)
On
• Centre educatiu

Com es fa i com la fem

1. Es divideix to el grup en parelles i es faciliten les fotografies de l’annex i un mapa
del món de Peters.

2. Cada parella ha d’ubicar les persones fotografiades a un país d’origen, assignar-los
una llengua materna, un nivell d’instrucció i una professió. Aquesta informació es
recull ocultant les dades de la persona de la fotografia.

3. Les parelles comenten al grup les seves suposicions.
4. La persona dinamitzadora de l’activitat descobreix la procedència real d’aquestes

persones ubicant el país al mapa. Explica quina llengua o llengües oficials es parlen,
la formació i professió que exercien al país d’origen, i la que desenvolupen ara.

5. En gran grup es comenten les errades i els encerts, així com els motius que han fet
ubicar una persona a un o altre país i pensar quina instrucció i professió té.

Temps que podem necessitar

5 min explicació de l’activitat
20 min treball per parelles d’ubicació i impressions de les persones fotografiades 
20 min contrast amb la informació real
15 min reflexió final
60 min
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Què ens cal?

• annex f10 (selecció d’imatges amb informació específica: país de procedència, llen-
gua materna, formació i professió)

• fulls emprats per reutilitzar i/o reciclats
• llapis o bolígraf
• mapa del món de Peters

+Idees

Es pot fer una recerca sobre les llengües oficials que es parlen als països d’Europa, clas-
sificar-les -segons siguin llengües majoritàries o minoritàries- i comparar-les amb la
situació del català.
L’activitat es pot complementar amb un debat sobre les condicions laborals o els impe-
diments en l’accés a certes feines que moltes persones es troben pel fet de ser perso-
nes immigrants o de no disposar de la documentació legal en regla.
La persona dinamitzadora de l’activitat pot explicar les característiques del mapa de
Peters i la importància d’emprar-lo.
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ANNEX f10. D’on són? Què saben? Com parlen?
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Foto Nom Llengua Procedència Formació i professió 

 

María 
Fernanda 
(esquerra) 

Castellà Sevilla Formació en empresarials.  
Treballa venent gelats. 

 

Silvia 
Mercau 
(esquerra) 

Castellà Argentina Formació en medicina.  
No troba feina de la seva professió. 

 

Hogla 
Quintanilla 

Castellà Perú Treballava amb infants en situació 
de carrer amb una ONG. Ara no té 
feina. 

 

Sue Owen 
(dreta) 

Anglès Regne Unit Formació en biologia. 
Investigadora a la UAB. 

 

Ángela Parell Castellà Bolívia Formació en farmàcia. 
Treballa de mainadera i netejant 
cases. 

 

Ariel Pérez  Castellà Cuba Formació en electrònica. Està fent 
un cicle formatiu de grau superior 
d’informàtica. 

 

Yuki 
Yamamoto 

Japonès Japó Dissenyadora d’interiors. 
Treballa en una botiga de roba. 

 

Yolanda 
García 

Castellà Madrid Formació en informàtica. Ha 
treballat en centres sanitaris 
(d’administrativa o zeladora). 

Formació en informàtica. Ha 
treballat en centres sanitaris 
(d’administrativa o zeladora).

Japó

Cuba

Perú



 

 

Nelly Iov Romanès Romania Formació en màrqueting. No 
treballa en res relacionat. 

 

María 
Elizabeth Paz 
(dreta) 

Castellà Xile Formació en magisteri. 
Treballa com a empleada de la 
llar.  

 

Inna 
Iashchenko 
(dreta) 

Ucraïnès Ucraïna Formació en filologia castellana.  
Treballa en una empresa 
multinacional. 

 

Tanja Sachse Alemany Alemanya Doctora en física. Estudia 
psicologia. 
No treballa i creu que té poques 
possibilitats de trobar feina 
relacionada amb els seus estudis. 

 

Abiodun 
Bello 

Ioruba Nigèria Formació en comunicacions. 
Treballa en una feina que considera 
dolenta. 

 

Xander 
Huijzer 

Holandès Holanda Formació en administració i 
direcció d’empreses.  
Treballa al departament de finances 
de Seat. 

 

Najla Ould-
Salek 

Hassania  Sàhara 
Occidental 

Formació en dret i màster en dret 
internacional.  
No té feina. 

 

Jessica 
Vásquez 

Castellà Perú Formació en periodisme.  
Treballa de cambrera en un 
restaurant. 
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Bonnie 
Castillo  

Castellà Equador Formació en administració i 
comptabilitat. 
Treballa en una cadena a una 
fàbrica. 

 

Patricia 
Menéndez i 
Gustavo 
Estévez 

Castellà Uruguai Patrícia; formació en tècnica de 
laboratori i treballant a la neteja. 
Gustavo; treballa al tèxtil i els 
caps de setmana de disc-jockey. 

 

Liliana 
Zaslavsky 

Castellà Argentina Formació en biologia 
immunològica, medicina i comerç.  
No treballa perquè no té papers. 

 

Bakary Kora Manding Gàmbia Formació d’agrònom.  
Va treballar de jardiner.  

 

Ivonne 
Beatrice Seke 

Bàfia, 
anglès i 
francès.  

Camerun Formació en dret. Treballava en el 
servei domèstic però ho va deixar 
perquè no li agradava. 

 

Saira 
Barboza 
(esquerra) 

Castellà Perú Treballa a cases (servei domèstic) i 
els caps de setmana, en una 
pastisseria. 

 

Magdalena 
Garwacka 
(esquerra) 

Polonès Polònia Treballava a una escola d’idiomes, 
després estudiava comptabilitat. 
Ara té una nova feina. 

 

Rosalina 
Cuevas 

Guaraní Paraguai Formació en magisteri. Vol 
estudiar auxiliar de geriatria o 
d’infermeria. Viu amb uns avis, 
dels quals té cura. 
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Elza 
Khamikoeva 

Osset i rus  Federació 
Russa  

Formació en econòmiques.  
Treballa en un celler. 
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f11. NUESTRA HISTORIA NO ES TAN DISTINTA,
LA NOSTRA HISTÒRIA S’ASSEMBLA FORÇA

Breument

Comparació entre les experiències de persones que han anat a viure al
Vallès des d’altres zones de l’Estat o altres països, i les experiències de 
persones de la societat acollidora.

Per què
• Compartir dificultats i experiències com a persones nouvingudes.
• Cercar formes d’integració a l’entorn i d’emprar la llengua catalana.
Per a qui
• ESO 
• Secundària postobligatòria
• Formació de persones adultes 
• Cursos de català
• Grups de dones
On
• Centre educatiu

Temps que podem necessitar

15 min explicació de l’activitat
25 min treball per parelles
20 min exposició de l’experiència 
15 min reflexió final
1h 15 min

Com es fa i com la fem

1. S’explica l’objectiu de l’activitat –compartir experiències com a persones nouvingu-
des, buscant elements comuns. Cal que, almenys, es comparteixin les vivències rela-
cionades amb el català i amb els costums catalans.

2. Es formen parelles intentant que siguin heterogènies pel que fa a l’edat, el país o
zona, la llengua vehicular d’origen, etc. Les persones nascudes a Catalunya es dis-
tribueixen entre la resta de parelles i actuen com a observadores.

3. S’exposa a tot el grup l’experiència.
4. Es comparteixen formes viables d’aprendre el català i integrar-se amb més facilitat.

Tot el grup pot enriquir-ho amb altres formes que no s’han emprat (p. ex.: escoltar
programes de ràdio en aquesta llengua).

5. Reflexió i valoració final.
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+Idees

Es pot dedicar, en l’espai grupal final, un temps perquè les persones nascudes a
Catalunya comparteixin què han sentit escoltant les vivències de persones amb un ori-
gen no català i quines coses es poden fer per tal d’afavorir la integració i l’acollida de
persones nouvingudes.
Les persones catalanes es poden distribuir en parelles, i mantenir la conversa imagi-
nant-se que han vingut de diferents països extracomunitaris.
Les parelles –en cas que no parlin amb fluïdesa el català– poden compartir quines han
estat les primeres paraules que han après en aquest idioma i per quin motiu.
En els cursos de català per a adults, aquesta proposta es pot traduir en un intercanvi
entre grups de diferents cursos del mateix centre: entre bàsics i de suficiència, per
exemple.
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f12. CARAM! EL QUE DÓNA DE SI UNA FRASE...

Breument

A partir de les frases que acompanyen les fotografies de l’exposició
“Parlem-nos”, es reflexiona sobre el que suposa aprendre i ensenyar 
el català.

Per què
• Reflexionar sobre l’aprenentatge i l’ensenyament del català i els nostres trets culturals.
• Conèixer la perspectiva que tenen del català algunes persones d’origen estranger.
Per a qui
• ESO 
• Secundària postobligatòria
vEducació en el lleure (joves)
• Formació de persones adultes
• Cursos de català
On
• Exposició “Parlem-nos”

Com es fa i com la fem

1. La persona dinamitzadora de l’activitat demana que, individualment, es recullin un
parell de frases que acompanyen les fotografies, les que més criden l’atenció.

2. Un cop acabada la visita a l’exposició, cada persona llegeix les frases que ha escollit
i fa una reflexió sobre el que cada frase li transmet. Es poden orientar les reflecions:
– Què m’ha cridat l’atenció de la frase?
– Per què em sembla que fa aquesta afirmació?
– Què se’n desprèn?
– Aquest comentari té connotacions diferents quan el fa una persona nouvinguda

que quan el fa una nascuda a Catalunya?
– I tindria un sentit diferent quan la seva llengua materna és el català, que quan

n’és una altra?
3. Finalment, es proposa que individualment escriguin la frase que haurien posat com

a peu de foto en cas d’haver estat ell o ella la persona fotografiada.

Temps que podem necessitar

5 min explicació de l’activitat
20 min visita a l’exposició i selecció de les frases
15 min exposició de les reflexions suggerides per les afirmacions
10 min reflexió 
10 min escriptura de la nova frase
60 min
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Què ens cal?

• fulls emprats per reutilitzar i/o reciclats
• llapis o bolígraf

+Idees

En cas que hi hagi persones del grup que parlin o coneguin diversos idiomes, es poden
fer les traduccions de les frases escollides a la llengua materna de la persona fotogra-
fiada. 
També es poden traduir les frases fent servir un traductor a Internet:
http://www.traductor.gencat.cat
http://www.internostrum.com
http://www.opentrad.org
http://www.translendium.com
http://oesi.cervantes.es/traduccionAutomatica.html
http://www.automatictrans.es
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f13. UNA UTOPIA DESUTOPITZADA?

Breument

A partir del plantejament de les condicions ideals per a la màxima difusió
de la llengua catalana es fa una comparació amb la realitat del seu ús i es
busquen propostes d’acció.

Per què
• Reflexionar sobre el present i el futur del català i sobre el seu ús.
• Identificar com contribuïm individualment en la difusió de la llengua catalana. 
• Promoure els canvis individuals i de grup necessaris per fomentar-ne l’ús.
Per a qui
• ESO
• Secundària postobligatòria
• Educació en el lleure (joves)
• Formació de persones adultes
• Cursos de català
On
• Centre educatiu

Com es fa i com la fem

1. El grup es divideix en grups de tres o quatre persones. Cada grup ha de definir les
condicions idònies que haurien de donar-se, per tal que a Catalunya:
• La majoria de persones emprés el català com a llengua social vehicular –a més del

coneixement i ús familiar del castellà i d’altres idiomes.
• Les persones nouvingudes l’aprenguessin com a primera llengua.

2. Individualment –partint de les propostes definides– es pensa què podem fer cadas-
cú de nosaltres, per aconseguir aquesta realitat.

3. En gran grup s’analitzen les diferències entre la situació ideal pel que fa a l’ús del
català, i la seva presència real al nostre poble o barri.

4. Es recullen les diferents propostes individuals per afavorir la seva normalització,
s’escullen les més viables i es convida a incorporar-les en la nostra quotidianitat. 

Temps que podem necessitar

5 min explicació del treball en grup
10 min treball de grup
10 min reflexió individual
10 min comparació de la situació desitjable i la real
10 min posada en comú del suggeriments individuals i selecció dels més viables
45 min
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Què ens cal?

• fulls emprats per reutilitzar i/o reciclats
• llapis o bolígraf

+Idees

Es poden complementar els suggeriments individuals amb els d’altres col·lectius (de
grup i/o entitat).
Passat un temps de l’activitat, es poden revisar els compromisos individuals contrets i
avaluar si s’han posat en marxa i el resultat que han tingut.
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f14. ELS MITJANS (DE COMUNICACIÓ?)

Breument

Anàlisi d’una notícia d’actualitat relacionada amb la immigració. 

Per què
• Reflexionar sobre el tractament de la informació relacionada amb la immigració en els mit-

jans de comunicació convencionals.
• Fomentar la interpretació de la informació segons l’anàlisi, la reflexió i el criteri propi.
Per a qui
• ESO 
• Secundària postobligatòria
• Formació de persones adultes
• Cursos de català
vEducació en el lleure
On
• Centre educatiu

Com es fa i com la fem

1. La persona dinamitzadora de l’activitat reparteix diaris o notícies d’actualitat –en
català- a les persones que realitzen l’activitat distribuïdes en grups de quatre. 

2. Cada grup tria una notícia relacionada amb la immigració on hi apareguin perso-
nes d’origen estranger. 

3. Les parelles fan un resum del contingut de la notícia: què destaca i on fa més èmfa-
si, amb especial atenció al tractament que fa de la immigració.

4. En grup es fa un debat conduït per reflexionar sobre el tractament que els mitjans
de comunicació convencionals fan sobre les notícies d’immigració. Poden proposar-
se preguntes com ara:
– Quina imatge ofereixen de les persones immigrants?
– Hi apareixen només quan fan pràctiques delictives? Són les úniques persones

que en fan?
– És rellevant la nacionalitat d’un delinqüent?
– Quin tipus de notícies sobre immigració són les més freqüents?
– Ajuden a construir prejudicis?

Temps que podem necessitar

5 min explicació de l’activitat
20 min lectura i selecció de la notícia
20 min resum del contingut de la notícia
15 min debat final
60 min
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Què ens cal?

• annex f14 (amb propostes de fonts per fer la cerca de notícies d’actualitat en cata-
là)

• fulls emprats per reutilitzar i/o reciclats
• llapis o bolígraf

+Idees

Es pot fer un recull de mitjans d’informació catalans alternatius que tenen un tracta-
ment respectuós amb el fet migratori, ja sigui premsa, ràdio, pàgines web, etc. 
Es poden redactar notícies que únicament ressaltin aspectes positius del que compor-
ta conviure amb persones d’origen estranger: moviment associatiu, festes i tradicions
d’altres cultures, entrevistes amb alumnes dels cursos de català, etc. Aquest treball pot
penjar-se a un espai web vinculat al centre o a una revista o diari de la població.
També el podeu enviar a sabadell@cpnl.cat per penjar-lo al web de l’exposició. 

ANNEX f14. Propostes de mitjans de comunicació en línia

Directa (setmanari) http://www.setmanaridirecta.info
Entitats.info (portal d’entitats) http://www.entitats.info
Federació d’Organitzacions per 

la Llengua Catalana (portal) http://www.folc.cat 
Illacrua (revista) http://www.illacrua.cat
L’Avanç (revista i portal) http://lavanc.com
Liberinfo (agència de notícies) http://www.liberinfo.net
Racó Català (portal d’informació) http://www.racocatala.cat
Tribuna catalana (diari electrònic) http://www.tribuna.cat
Vilaweb (portal d’informació i entitats) http://www.vilaweb.cat
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f15. CATALÀ 100%?

Breument

Construcció de l’arbre genealògic de la família per conèixer la nostra 
procedència.

Per què
• Trencar amb la idea que som catalans els nascuts a Catalunya i immigrants els que han nas-

cut a un altre lloc.
• Ajudar a la incorporació de les cultures d’origen a la cultura d’acollida.
Per a qui
• ESO 
• Secundària postobligatòria
• Formació de persones adultes
• Cursos de català
• Educació en el lleure (joves)
On
• Centre educatiu

Com es fa i com la fem

1. La persona dinamitzadora de l’activitat proposa la realització de l’arbre genealògic
de tres generacions enrere, facilitant un esquema per elaborar-lo.

2. Individualment es realitza l’arbre i es comparteix amb el grup la procedència de
cada una de les persones participants. 

3. Es fa una estadística que reculli l’origen de les persones participants, dels seus pares
i dels seus avis, en funció de si han nascut a Catalunya, a la resta de l’Estat o a l’es-
tranger per continents.

4. S’obre un debat en el qual s’opina sobre:
– Perquè una persona es consideri catalana, cal que neixi aquí? Cal que sigui de

pares i/o avis catalans?
– La procedència defineix el sentiment de pertinença? 
– Una nació pot ser multicultural i amb persones de diferents orígens?
– Com es pot definir què implica ser català?

5. Recollida i conclusions.

Temps que podem necessitar 

15 min explicació de l’activitat i de l’arbre genealògic
15 min realització de l’arbre genealògic
15 min comentaris de les procedències
15 min realització de l’estadística
30 min debat final i conclusions 
1h 30 min
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Què ens cal?

• annex f15 (model d’arbre genealògic)
• fulls emprats per reutilitzar i/o reciclats
• llapis o bolígraf

+Idees

En un mapa Peters mural, es poden senyalar tots els indrets del planeta que, per pri-
mera o segona generació, han fet possible que nosaltres fóssim qui som.
En la realització de l’arbre, es pot demanar la col·laboració dels familiars pel que fa a
la recollida d’informació i grafisme.

ANNEX f15. Exemple d’arbre genealògic
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Mari Carmen
1920 Canjávar

(Almeria)
Ha viscut a Cánjavar

i Laújar

Tere
1944 Laújar
(Almeria)

Ha viscut a Laújar,
Almeria i Sabadell

Maria
1968 Sabadell

Ha viscut a Sabadell
i Barcelona

Pep
1941 Sabadell

Ha viscut a Sabadell

Paco
1920 Laújar de

Andarax (Almeria)

Ha viscut a Laújar

Isabel
1916 Castellar del

Vallès
Ha viscut a Castellar

i Sabadell

Josep
1917 Tremp (Lleida)

Ha viscut a Tremp,
Isona i Sabadell



f16. L’ESTAT DE L’ESTADÍSTICA

Breument

Anàlisi de les estadístiques de les persones immigrants que arriben a cada
població. 

Per què
• Valorar la diversitat cultural com a fet social i cultural enriquidor.
• Contrastar les sensacions i les intuïcions sobre el moviment migratori i l’origen de les per-

sones que aprenen català, amb les estadístiques de què disposem.
Per a qui
• ESO
• Secundària postobligatòria
• Formació de persones adultes
• Cursos de català
• Educació en el lleure (joves)
On
• Centre educatiu

Com es fa i com la fem

1. La persona dinamitzadora de l’activitat recull les impressions generals del grup
sobre la quantitat de persones immigrants que creuen que arriben anualment a la
població i el seu país de procedència i, d’altra banda, de l’origen de les persones
que estan aprenent català als centres de normalització lingüística (CNL) de la pobla-
ció. Es consensua una estadística hipotètica per a l’últim any i es fa una gràfica (se
suggereix amb un full de càlcul), incloent-hi: quantitat de persones nouvingudes,
països d’origen, proporció d’homes i dones i quants fan cursos de català.

2. Posteriorment es presenten les dades reals, segons el cens i el padró continu i les
dades de formació dels CNL (veg. l’annex f16).

3. En grup es comparen les percepcions recollides amb la informació contrastada i es
comenten les diferències. S’analitza si la percepció del grup està molt distorsiona-
da o s’ajusta a la realitat, i els motius que poden influir en una possible distorsió.

4. Finalment, es realitza un debat on la persona dinamitzadora de l’activitat pot moti-
var: 
– La societat on vivim és dinàmica o estàtica?
– Quins factors poden influir perquè una societat es transformi?
– Pensem que l’arribada de persones immigrants és una amenaça o un enriqui-

ment per a la població autòctona? 
– Quins drets i quins deures considerem que tenen les persones d’aquí i les d’ori-

gen estranger? 
– Què ens podem aportar mútuament?

5. Reflexió final i conclusions.
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Temps que podem necessitar

15 min explicació de l’activitat 
30 min recollida d’impressions i estadística del grup
30 min comparació amb les dades reals
30 min debat i reflexió final
1h 45 min

Què ens cal?

• annex f16
• pissarra
• programa informàtic amb full de càlcul o realització de gràfiques (OpenOffice,

Microsoft Excel, etc.)

+Idees

Es pot fer una recerca de dades on es reculli el nombre de persones que han emigrat
des de Catalunya i/o l’Estat, i comparar-les amb les d’immigrants.
Es pot preguntar a les persones de la família més grans quins són els canvis que han
detectat a la nostra societat en els darrers anys, anotar quins són els costums que
s’han perdut, quins s’han transformat i quins encara perduren.
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ANNEX f16.a. Alumnes matriculats l’any 2006 als cursos 
de català del CNL de Sabadell (Sabadell, Sant Quirze del Vallès,
Castellar del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-Solità 
i Plegamans i Polinyà)
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ANNEX f16.b. Origen dels immigrants (dades del padró 
del 2006) a Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Castellar del Vallès,
Santa Perpètua de Mogoda, Palau-Solità i Plegamans i Polinyà
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f17. TOP-X 

Breument

Anàlisi dels tòpics i mites que existeixen sobre les persones catalanes, 
i identificació dels associats a persones de cultures minoritàries i d’origen
estranger. 

Per què
• Reflexionar sobre com els tòpics culturals poden influir en les formes de relació amb perso-

nes de diferents cultures.
• Qüestionar els prejudicis culturals freqüents envers la societat catalana.
Per a qui
• ESO
• Secundària postobligatòria
• Formació de persones adultes
• Cursos de català
• Educació en el lleure (joves)
On
• Centre educatiu
• Exposició “Parlem-nos”

Com es fa i com la fem

1. Es divideix el grup en dos, i es reparteixen a cada subgrup sis fragments de les
entrevistes realitzades a persones de l’exposició “Parlem-nos”. Les persones partici-
pants han de senyalar els tòpics o mites sobre les persones de la societat catalana
que apareixen als fragments de les entrevistes i afegir tots aquells que alguna vega-
da han sentit (a Catalunya i fora).

2. Posteriorment, cada grup identifica els tòpics i mites que –a la societat catalana–
podem tenir de les persones d’altres cultures.

3. Els dos subgrups posen en comú el llistat de tòpics i mites per fer una reflexió. Es
poden fer preguntes com ara:
– Si venim d’un altre país, en vosaltres s’acompleix allò que diuen de la nostra cul-

tura... (llatinoamericana, magrebí, dels països balcànics, etc.)?
– Si som d’aquí, ens identifiquem amb allò que es comenta de nosaltres? 
– Com ens influeixen els tòpics i mites que tenim, en la nostra visió i forma de

relació amb les persones d’altres indrets?
– Els mites ens ajuden a conèixer les altres persones o ens predisposen a veure’ls

d’una manera prefixada? 
4. Finalment, en gran grup, es busquen altres formes d’expressar realitats, sense caure

en la generalització o en una visió negativa de pobles o cultures. Seria el cas d’ex-
pressions com ara:
– “Els catalans són uns garrepes”. En lloc d’això es podria dir “Força catalans

tenen el costum de pagar-se cadascú les seves coses”.
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– “Els de l’Est són uns mafiosos”. En lloc d’això es podria dir “Algunes màfies de
països de l’Est s’han instal·lat a Catalunya”.

Temps que podem necessitar

5 min introducció a l’activitat
15 min recerca per grups de tòpics i mites
10 min posada en comú
15 min cerca d’expressions positives per anomenar algunes tendències associades a
persones de grups culturals
15 min conclusions i reflexió final
60 min

Què ens cal?

• annex f17 (fragments d’entrevistes)
• fulls emprats per reutilitzar i/o reciclats
• llapis o bolígraf

+Idees

Les persones no nascudes a Catalunya poden comentar amb la resta del grup quins
són els tòpics i les creences populars presents a la seva societat o comunitat. 
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ANNEX f17. Selecció de texts d’entrevistes

Nom Procedència Comentari

Silvia Mercau Argentina Al meu país estem acostumats a rebre gent de diverses procedèn-
cies i això marca el caràcter obert i tolerant, en canvi els catalans
són menys expressius físicament, una mica més distants.

Hogla Quintanilla Perú La gent que conec en general és molt amable, tot i que he viscut
algun cas de racisme, però no li dono importància. La meva cultura
i la catalana són molt diferents. Tot i que els catalans són molt ama-
bles, el cert és que al meu país hi ha més contacte físic, són més
afectuosos.

Shaban Sidraty Sierra Leone M’agrada la gent catalana, són molt treballadors, tancats i seriosos.
M’agradaria més que quan ric els altres em tornessin la rialla.

Ángela Farell Bolívia Aquí a Catalunya m’he sentit molt a gust, ben acollida, la gent és
amable, les ciutats són maques, la gent és treballadora i emprene-
dora, i això motiva força per treballar.

Yomelis Gómez República El que més m’ha sobtat és que els catalans són molt diferents.
Dominicana En algun moment m’ha semblat que són una mica mal educats, ja

que a vegades quan dic “Bon dia” no em contesten.

Ariel Pérez Cuba Des de fora es veu els catalans massa obsessionats per la llengua i
això fa que quan arribes et sentis una mica cohibit, sents descon-
fiança per la gent que et parla en català. Al principi et sents des-
orientat i cohibit. A més, a l’Amèrica llatina els catalans no tenen
gaire bona fama. Però ara entenc el català i ja no em molesta que
no canviïn de llengua.

Yuki Yamamoto Japó Els catalans són més simpàtics que al meu país, són agradables i els
agrada parlar molt. No he viscut experiències racistes, però em
molesta que de vegades em confonguin amb una xinesa.

Joana Lituània Pel que fa al caràcter de la gent és molt diferent, els catalans són 
Jokubauskaite molt oberts en comparació als lituans. Quan vaig arribar a Catalunya

em va sorprendre que els veïns em saludessin a l’ascensor.

Pablo Davidof Argentina Al principi em va costar molt viure a Catalunya, en part per l’idio-
ma, però va ser una qüestió d’adaptació: vaig trobar que la gent no
és tant de fer amistats i trobar-se com al meu país. Els catalans no
són gaire oberts. Per feina viatjo a altres llocs de l’Estat espanyol i
veig que en altres comunitats són molt més oberts que aquí, més
hospitalaris, amb un tracte diferent, molt més amable.

Xander Huijzer Holanda És difícil fer amics amb catalans. Coneguts sí, però amics de veritat
gairebé impossible. Tothom té el seu grup fet des de fa molts anys
(de l’escola, de l’institut...). Vaig intentar fer amics, però a la gent li
costa quedar. És difícil poder-se integrar del tot, i tanques les por-
tes a poder fer amics d’aquí. Els catalans són tancats d’opinió, s’ofe-
nen si els critiques Catalunya o la cultura. 

Yolanda García Madrid En general, els catalans no tenen merescuda la fama d’intolerants i
secs. Són amables i oberts. D’entrada els catalans no són tan oberts
com els madrilenys, però quan fas un amic aquí el fas per sempre.
Els catalans en general, doncs, els trobo amables.

Cecilia Martínez Guinea Equatorial Els catalans són molt amables, molt respectuosos. No he sentit cap
actitud de refús ni de discriminació. Considero que els catalans s’es-
timen molt la terra, i que ningú no es posa amb ningú, i això m’a-
grada.
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f18. LA VISTA I L’ENTRE-VISTA

Breument

Disseny i realització d’una entrevista posant-se al lloc de qualsevol de les
persones que protagonitzen l’exposició “Parlem-nos”.

Per què
• Imaginar la realitat de les persones nouvingudes abans i després de la seva arribada a

Catalunya.
• Donar visibilitat a les persones d’origen extracomunitari.
Per a qui
• ESO 
• Secundària postobligatòria
• Formació de persones adultes
• Cursos de català
• Educació en el lleure (joves)
On
• Exposició “Parlem-nos”

Com es fa i com la fem

1. La persona dinamitzadora de l’activitat demana que individualment s’esculli una de
les persones d’origen estranger que es veuen fotografiades a l’exposició i que s’a-
notin les dades objectives –el nom, el país, l’edat aproximada, els trets físics, etc.– i
les subjectives –allò que ens crida l’atenció, les singularitats, etc.

2. Un cop acabada la visita, es prepara en grup un guió per fer una entrevista fictícia
a la persona escollida. Es poden tenir en compte, a l’hora de redactar les pregun-
tes, aspectes com la professió, la formació acadèmica i els coneixements professio-
nals, l’entorn familiar, les experiències vitals i les anècdotes destacables, etc. 

3. Un cop consensuat el guió de l’entrevista, es divideix el grup per parelles. Una per-
sona entrevista –seguint el guió– i l’altra construeix la trajectòria de la vida de la
persona escollida. Després s’intercanvien els rols.

4. Es comenten amb la resta del grup les respostes que han estat més interessants.

Temps que podem necessitar

15 min elaboració del guió de l’entrevista
35 min realització de l’entrevista
10 min recull de respostes interessants
60 min
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Què ens cal?

• fulls emprats per reutilitzar i/o reciclats
• llapis o bolígraf

+Idees

Si es disposa de mitjans audiovisuals, es poden enregistrar la veu i/o la imatge de les
entrevistes realitzades i emprar-ho com a pràctica de filmació, enregistrament i locu-
ció.
Es pot fer l’entrevista a una persona d’origen extracomunitari que es conegui i/o que
visqui al nostre entorn i publicar-la en alguna revista o publicació. 
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f19. FOTO + ART = FOTART?

Breument

Valoració de la qualitat artística i tècnica de les fotografies de l’exposició
“Parlem-nos”.

Per què
• Aprendre a analitzar la qualitat tècnica i artística de les fotografies exposades.
Per a qui
• ESO 
• Secundària postobligatòria
• Formació de persones adultes
On
• Exposició “Parlem-nos”

Com es fa i com la fem

1. La persona dinamitzadora de l’activitat comenta al grup que, abans de visitar l’ex-
posició “Parlem-nos”, s’han de fixar en aspectes tècnics i artístics de les fotografies.

2. Per fer l’anàlisi de les imatges individualment o per parelles, es poden valorar els
següents trets:
Tècnics

– Com és el tractament del color?
– Les imatges tenen efectes (granulat, borrós, etc.) o són nítides?
– La llum, és natural o d’estudi?
– Hi ha algun efecte o manipulació informàtica?

Artístics
– Mostren una realitat o només són imatges que suggereixen?
– Són de denúncia social –que mostren una realitat amagada– o neutres?
– Indueixen a cap sentiment? 
– Quin tracte es dóna a les persones fotografiades?
– Es pot percebre l’opinió o posicionament de la fotògrafa?
– Construeixen una història o seqüència?
– Ens fan reaccionar o participar com a espectadors?
– Ens involucren?

3. Les persones del grup escriuen la seva opinió sobre les fotografies de l’exposició,
incloent-hi una avaluació tècnica, artística i emocional. Poden emprar-se aquestes
preguntes:
1. És una exposició amb una bona qualitat tècnica?
2. El tractament de les imatges té un tarannà artístic o només descriptiu o periodís-

tic?
3. Us ha provocat emocions i/o sentiments?

4. Recull de les anàlisis i valoracions i conclusions.
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Temps que podem necessitar 

10 min explicació de l’activitat 
30 min visita a l’exposició i anàlisi tècnica i artística
10 min valoració personal 
10 min comentari general i conclusions
60 min

Què ens cal?

• fulls emprats per reutilitzar i/o reciclats
• llapis o bolígraf

+Idees

Es pot convidar una persona experta en fotografia i/o comunicació visual a fer una
anàlisi tècnica de l’exposició.
És possible complementar l’anàlisi artística i tècnica amb una de semàntica, valorant
la relació entre allò que suggereixen les imatges i les idees que transmet el seu text.
Si es fa formació en temes d’imatge o fotografia, es poden escanejar fotos de l’annex
i tractar-les amb programes informàtics d’edició d’imatge. 
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f20. ESCOLTEU-NOS A L’AIRE

Breument

Preparació d’un programa radiofònic amb l’exposició “Parlem-nos” 
i els temes que tracta.

Per què
• Promoure l’ús públic del català.
• Donar a conèixer els diferents trets d’un programa radiofònic.
Per a qui
• ESO 
• Secundària postobligatòria
• Formació de persones adultes
• Cursos de català
On
• Centre educatiu

Com es fa i com la fem

1. La persona dinamitzadora de l’activitat explica breument el funcionament i sentit
de les ràdios locals.

2. Es dóna una pauta per al guió d’un programa de ràdio sobre l’exposició “Parlem-
nos”. Almenys, s’haurà de contemplar:

3. Els continguts que es volen transmetre (animar a visitar l’exposició, potenciar els
cursos de català i el voluntariat lingüístic, donar l’adreça, horari d’atenció i telèfon
del centre de normalització lingüística de la població, etc.).

4. Designar la funció de cada persona participant (conducció del programa, participar
com a entrevistat, so i música, etc.).

5. La música i/o falques radiofòniques que s’empraran al programa.
6. Preparació del programa.
7. Realització de la simulació.
8. Valoració de l’experiència. 

Temps que podem necessitar

15 min explicació de l’activitat
40 min preparació del guió del programa
20 min simulació programa de ràdio
1h 15 min

Què ens cal?

• fulls emprats per reutilitzar i/o reciclats
• llapis o bolígraf
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+Idees

El programa es pot enregistrar en un gravador de so o un reproductor d’MP3 amb
aquesta funció i reproduir-lo en el propi centre. 
A l’entrevista es poden dir frases bàsiques en els idiomes de les persones entrevista-
des i traduir-les al català.
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QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ DEL MATERIAL DIDÀCTIC

ACTIVITATS DIDÀCTIQUES

Són adequades per a les característiques de la població diana destinatària (moment evolutiu,
realitat amb què es mouen, etc.):

4 3 2 1
Molt Bastant Poc Gens

L’aplicació és fàcil i senzilla:
4 3 2 1

Molt Bastant Poc Gens

El disseny i la redacció (objectius, continguts, propostes metodològiques, estil, etc.) són
escaients:

4 3 2 1
Totalment d’acord D’acord En desacord Totalment en desacord

Són prou variades i diferents:
4 3 2 1

Totalment d’acord D’acord En desacord Totalment en desacord

SATISFACCIÓ DE LA POBLACIÓ DIANA

El grup diana ha quedat satisfet amb l’aplicació de les activitats:
4 3 2 1

Molt Bastant Poc Gens

Ha trobat útils i propers els temes treballats:
4 3 2 1

Molt Bastant Poc Gens
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Tipus de centre educatiu

Primària

ESO

Secundària postobligatòria

Cursos de català

Formació de persones adultes

Altres 

Activitats aplicades

1 6 11 16

2 7 12 17

3 8 13 18

4 9 14 19

5 10 15 20



Han reflexionat sobre els valors treballats i han expressat la intenció de portar a terme
accions individuals o col·lectives per fomentar l’ús del català:

4 3 2 1
Totalment d’acord D’acord En desacord Totalment en desacord

SATISFACCIÓ DE L’EQUIP EDUCATIU

Estic satisfet amb el desenvolupament de les activitats didàctiques:
4 3 2 1

Molt Bastant Poc Gens

Tinc la intenció de tornar-les a aplicar:
4 3 2 1

Totalment d’acord D’acord En desacord Totalment en desacord

Valora de l’1 al 10 la teva satisfacció global de les activitats didàctiques

PROPOSTES DE MILLORA

Caldria modificar, de la proposta didàctica:

En les activitats educatives plantejades he trobat a faltar: 

Altres comentaris i suggeriments:

Sisplau, trameteu aquest qüestionari al CNL Sabadell per correu electrònic a sabadell@cpnl.cat
o per fax al 93 725 45 43.
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Informació i contacte

Per a més informació i suport per a les activitats, us podeu adreçar al Centre de
Normalització Lingüística de Sabadell:

Rambla, 67-71
08202 Sabadell
Tel. 93 727 83 40
sabadell@cpnl.cat
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Per al desenvolupament d’algunes de les fitxes didàctiques proposades, cal treballar amb la 
selecció de fotografies de l’exposició “Parlem-nos” que us oferim a continuació. 
Hogla Quintanilla 
És de Trujillo, el Perú 
Llengua materna: espanyol 
Viu a Sabadell 
Gràcies al català he fet nous amics. 

 
Shaban Sidraty Sesay 
És de Freetown, Sierra Leone  
Llengües maternes: crioll i anglès  
Viu a Sabadell 
Estudio català per integrar-me millor i conèixer gent. 
  
Yomelis Gómez Hernández  
És de Nagua, la República Dominicana 
Llengua materna: espanyol 
Viu a Sabadell 
M’interessa parlar català per relacionar-me amb la gent. 

 
Ariel Pérez González 
És de Ciutat de l’Havana, Cuba 
Llengua materna: espanyol 
Viu a Sabadell 
Si parles en català, la gent reacciona positivament. 

 
Nelly Iov 
És de Târgovi� te, Romania  
Llengua materna: romanès 
Viu a Sabadell 
Com que em van tractar bé, vaig decidir quedar-m’hi. 
  
Najla Ould-Salek 
És del Sàhara Occidental 
Llengua materna: hassania 
Viu a Santa Perpètua de Mogoda 
La integració és cosa de tots. 
  
Bonnie Castillo Riofrío 
És de Machala el Oro, l’Equador 
Llengua materna: espanyol 
Viu a Palau-solità i Plegamans 
Em vull adaptar al màxim a la gent d’aquí. 

 
Victoria Tyzarenko 
És de L’viv, Ucraïna 
Llengües maternes: ucraïnès i rus 
Viu a Palau-solità i Plegamans 
Estudio català per ajudar el meu fill. 

 

ANNEX fF
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Bakary Kora 
És de Basse, Gàmbia 
Llengües maternes: manding i anglès 
Viu a Santa Perpètua de Mogoda 
Aprendre català és útil per comunicar-se. 

 
Nana Osei Tutu 
És d’Icumasi, Ghana 
Llengua materna: twi 
Viu a Sabadell 
Parlar català m’ajudarà a trobar feina. 
  
Cecilia Martínez Nzang 
És de Bata, Guinea Equatorial 
Llengua materna: espanyol 
Viu a Santa Perpètua de Mogoda 
Cada cop entenc millor el català. 
  
Sekouba Sylle 
És de Songokunda, el Senegal 
Llengua materna: manding 
Viu a Sabadell 
Parlant català aconsegueixes que et mirin amb uns altres ulls. 

 
Cristian Merucci 
És de Varese, Itàlia 
Llengua materna: italià 
Viu a Sabadell 
Ara parlo en català amb la gent del barri. 
  
Pille Heinloo 
És de Tartu, Estònia 
Llengua materna: estonià 
Viu a Sabadell 
Aprendre la llengua m’ha ajudat a entendre el tarannà dels catalans. 

 
Magdalena Garwacka (aprenenta, esquerra) 
És de Plock, Polònia 
Llengua materna: polonès 
Viu a Sant Quirze 
Si no practico el català, com l’aprendré? 
 
Montserrat Corominas Salvat (voluntària, dreta) 
És de Sabadell 
Llengua materna: català 
Viu a Sabadell 
Totes dues som voluntàries; totes dues aprenem i totes dues 
ajudem. 
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Shu-Ru Fang 
És de T’ainan, Taiwan 
Llengua materna: taiwanès 
Viu a Sabadell 
Als comerços del meu barri no em parlen en català. 
 

 
 

 
Erica Soledad Pérez 
És de Rosario, l’Argentina 
Llengua materna: espanyol 
Viu a Castellar  
Envio vídeos a la família dient-los coses en català! 

 
Ahlai Lam 
És d’Enkhuizen, els Països Baixos 
Llengües maternes: xinès i neerlandès 
Viu a Sabadell 
Sense saber català em sentia de fora. 
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