
Donem la benvinguda al programa 

School to School
Cicle inicial: 1r i 2n de primària (6-8 anys)

Programa School to School

Activitats
Activitat 1 
Així són les nostres fAmílies

Duració:
Una sessió d’1 hora.

objectius: 
•  Involucrar l’alumnat en el programa a nivell personal, ja que s’establiran lligams amb els nens i nenes 

de l’Índia.
•  Identificar elements propis de la nostra societat i de la nostra forma de vida.

material necessari: 
Fulls o cartolines, fotografies, llapis de colors o retoladors, tisores per retallar i cola para enganxar.

Desenvolupament de l’activitat:
Els nens i nenes de l’Índia no ens coneixen, així que primer ens presentarem. Portarem una o dues fotos 
de casa on hi sigui tota la família: la mare, el pare, germans i germanes, avis i àvies, tiets i tietes, cosins 
cosines…

Per començar, dividirem un full en quatre rectangles iguals, dibuixant al mig una línia vertical i una altra 
horitzontal. Farem això per les dues cares, per tenir vuit rectangles en total.

En un d’aquests espais, enganxarem la fotografia que hem portat. Si n’hi ha més d’una, podem en-
ganxar-ne una per davant i una altra per darrere.

En un rectangle del costat de la foto, farem un dibuix de nosaltres mateixos i, a sota, escriurem: «Hola, 
em dic ___________ i et presento la meva família». 

A cada un dels buits que queden, dibuixarem una de les persones que apareixen a la foto. Podem 
dibuixar-los a casa, a la feina, fent allò que els agrada. Podem dibuixar-nos al seu costat, fent alguna 
cosa junts, A sota, posarem el seu nom i també podem explicar què està fent. «Al meu germà Andreu li 
agraden els gelats»,«la meva mare es passa la tarda llegint», etc.

També podem dibuixar les nostres mascotes, algun amic o amiga, i fins i tot pintar casa nostra perquè 
vegin com és.



Donem la benvinguda al programa 

School to School
Cicle inicial: 1r i 2n de primària (6-8 anys)

Programa School to School

Activitats
Activitat 2 
lA nostrA escolA

Duració:
Una sessió d’1 hora.

objectius: 
•  Involucrar l’alumnat en el programa a nivell personal, ja que establiran lligams amb nens i nenes de 

l’Índia. 
•  Identificar elements propis de la nostra societat i de la nostra forma de vida, per mitjà de l’anàlisi i 

l’observació.

material necessari: 
Folis sencers i altres tallats a mida A6, cartolines, llapis de colors o retoladors i cola. També és conve-
nient disposar de la imatge de l’escola de la FVF que apareix entre les diapositives per poder mostrar-la 
al final.

Desenvolupament de l’activitat:
Entre tota la classe, tractarem de mostrar com és la nostra escola i què hi fem, a més de presentar la 
nostra classe. Per fer-ho, prepararem diferents murals amb dibuixos:

1.  Primer farem un mural de presentació de l’escola, on aparegui el nom, la ciutat o el poble on es troba, 
el curs que fem, com es diu el mestre o la mestra, etc. 

2.  L’orla de la classe: Tots i totes dibuixarem un autoretrat petit (mida A6) i, quan haguem acabat, els en-
ganxarem en fila sobre la cartolina, un al costat de l’altre, i escriurem el nostre nom a sota. No oblidem 
que també ha d’aparèixer el mestre o la mestra!

3.  Què hi ha a la nostra classe i a la nostra escola: El segon mural l’omplirem amb dibuixos d’objectes que 
tinguem a la classe o que hi hagi a altres parts de l’escola. A cada paperet només dibuixarem una cosa: 
la pissarra, un llibre, el pupitre, els llapis, les cadires, la finestra, la paperera, el prestatge, la cistella de 
bàsquet, la font del pati, també el material que portem de casa per utilitzar a classe. Aquests dibuixos 
els enganxarem en una o vàries cartolines. 

4.  Finalment, i si hi ha temps, cada qual farà un dibuix en un full d’allò que més li agradi fer a l’escola, tant 
dins com fora de la classe o de l’esbarjo.

Per acabar, el professor o la professora mostrarà de nou la imatge de l’escola de la FVF. Llavors, podrem 
observar quantes diferències hi ha entre les coses que hem dibuixat en el segon mural i la fotografia, i ens 
aturarem en les diferències culturals (per exemple, es menja amb les mans i al terra per una qüestió cultural, 
no perquè no es puguin comprar forquilles, cadires i taules).



Donem la benvinguda al programa 

School to School
Cicle inicial: 1r i 2n de primària (6-8 anys)

Programa School to School

Activitats
Activitat 3 
AnimAls Del nostre pAís i AnimAls De l’ínDiA

Duració:
Una sessió d’1 hora.

objectius: 
•  Aprendre que a cada lloc del món hi ha animals diferents. 
•  Reconèixer alguns dels animals de l’Índia que no habiten al nostre país.

material necessari: 
Fulls o cartolines, llapis de colors o retoladors. El professor o la professora buscarà prèviament algunes 
imatges d’animals propis de l’Índia: tigres, elefants, vaques, mones, serps, bous, etc.

Desenvolupament de l’activitat:
Entre tota la classe farem una llista dels animals que coneixem que viuen a Espanya: gossos, gats, 
ocells, conills, vaques, ovelles, gallines, porcs, hàmsters…

Després, el mestre o la mestra ens ensenyarà alguns animals de l’Índia: tigre, elefant, serp… Alguna 
vegada n’heu vist alguns d’aquests? On?

Per últim, anem a jugar a inventar animals nous, tot imaginant que poguéssim barrejar els que tenim aquí 
amb els que hi ha allà. Com seria un gat amb orelles d’elefant? O una serp amb potes de gallina? I un 
ocell amb les ratlles d’un tigre? Cada nen o nena dibuixarà un animal que s’hagi imaginat. A sota, haurà 
d’escriure el nom dels dos animals que ha barrejat, i també inventar un nom per al que acaba de crear. 
Pot afegir una petita explicació sobre què fa aquest animal, on viu, de què s’alimenta, i si és perillós o no.



Donem la benvinguda al programa 

School to School
Cicle inicial: 1r i 2n de primària (6-8 anys)

Programa School to School

Activitats
Activitat 4 
Què fem DurAnt el DiA? 

Duració:
Una sessió d’1 hora.

objectius: 
•  Motivar els i les alumnes perquè expliquin com és la seva vida als infants de l’escola de l’Índia.
•  Prendre consciència de com organitzem cada dia i reflexionar sobre això.

material necessari: 
Fulls o cartolines, llapis de colors o retoladors, revistes, tisores i cola.

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

• M’aixeco
• Esmorzo
• Vaig a l’escola
•  A l’escola, vaig a classe, menjo, estudio, 

jugo...
• Em recullen de l’escola
•  Faig una activitat fora de l’escola: gimnàs, 

ball, tennis, piano...

• Berenar
• Faig els deures i llegeixo
• Miro els dibuixos animats
•  Jugo amb la meva germana o amb un veí o 

veïna
• Em dutxo
• Sopo
• Me’n vaig a dormir

Anem a intentar dibuixar quasi totes les coses que fem en un dia normal, des que ens aixequem fins 
que tornem al llit. Per això, dividirem un full en diferents vinyetes, i a cada una hi dibuixarem una de les 
coses que apareixen a la llista. Han d’estar ordenades, així que a dalt a la dreta, dibuixarem un rellotge 
que marqui l’hora que normalment les fem.

Després, en un full diferent, també dividit en vinyetes,dibuixarem només les coses que ens agrada fer 
i en l’ordre que ens agradaria, tot marcant també les hores del dia. Quant temps ens agradaria passar 
dormint, menjant o estudiant? I jugant? I mirant la tele? Ara compararem el primer dibuix amb el segon. 
Hi ha molta diferència? Quin creus que és millor per a tu? Per què?


