
Donem la benvinguda al programa 

School to School
Cicle superior: 5è i 6è de primària (10-12 anys)

Programa School to School

Activitats
Activitat 1 
ExplicArEm com som i com vivim

Duració:
Una sessió d’1 hora, extensible a 2 hores si és possible.

objectius: 
• Desenvolupar la capacitar d’explicar-se i conèixer-se millor.
• Identificar elements propis de la nostra cultura i forma de vida.

material necessari: 
Folis o cartolines grans, llapis de colors o retoladors, fotos, tisores, pega. Se li demanarà a l’alumnat que porti 
de casa fotografies seves i de les seves famílies.

Desenvolupament de l’activitat:
Explicarem als nens i nenes de l’Índia com som, com és la nostra escola, com és la nostra ciutat, les 
nostres famílies... i fins i tot el nostre país. 

La classe es dividirà en diversos grups, i cadascun d’ells ha d’escollir un d’aquests temes:
•  Com som: descriure els i les alumnes de la classe (quants n’hi ha, com ens diem, què ens agrada 

fer, etc.) i el professor o la professora.
•  Com és la nostra escola: com són les aules, quines assignatures tenim, quines instal·lacions hi ha, 

què fem a l’hora del pati, etc.
•  Les nostres famílies: com ens relacionem amb les nostres famílies, quines feines fan els nostres 

pares i mares, amb qui vivim... Cada membre d’aquest grup haurà de descriure el seu cas particu-
lar, ja que uns seran molt diferents d’altres.

•  Com és casa nostra: de la mateixa manera que en el cas anterior, descriurem la casa on vivim, les 
habitacions que té, què utilitzem per decorar-la, etc.

•  Com és el nostre poble o la nostra ciutat, i com és Espanya: aquí podem afegir totes les dades 
que vulguem: clima, població, paisatges típics, etc.  

Explicarem totes aquestes coses en fitxes amb textos escrits, afegint dibuixos, retalls de revistes o foto-
grafies per tal d’explicar-ho millor. Al final de la classe, els grups exposaran breument el seu treball, i la 
resta podrà fer suggeriments o  comentaris per millorar-lo.  



Donem la benvinguda al programa 

School to School
Cicle superior: 5è i 6è de primària (10-12 anys)

Programa School to School

Activitats
Activitat 2 
Un DíA DE lA nostrA viDA

Duració:
Una sessió d’1 hora.

objectius: 
•  Desenvolupar la capacitar d’explicar-se i conèixer-se millor.
•  Identificar elements propis de la nostra cultura i forma de vida

material necessari: 
Folis o cartolines, llapis, fotografies, revistes, tisores i pega. 

Desenvolupament de l’activitat:
Gràcies a les diapositives que hem vist en la introducció d’aquest tema, segurament hem començat 
a percebre les diferències que hi ha entre la nostra vida diària i la dels nens i nenes de l’Índia. Algunes 
d’aquestes diferències es deuen a que les nostres condicions de vida són diferents: la distància fins a 
l’escola, les hores de classe… D’altres, a que la nostra cultura i els nostres costums són diferents: ho-
raris, forma d’oci…
 
Tractarem d’explicar als nens i nenes de les escoles complementàries de la FVF com és una setmana 
de la nostra vida. Per fer-ho, cada alumne/a els escriurà una carta on expliqui les coses que fa cada dia, 
tant de dilluns a divendres, com els caps de setmana. D’aquesta manera, hi haurà més varietat.

La carta pot anar acompanyada d’una taula d’horaris (per exemple a quina hora ens llevem i ens anem 
a dormir, quan mengem, quines activitats fem a la tarda, etc.), i de qualsevol dibuix o fotografia que ens 
vingui de gust incloure. Penseu especialment en coses que puguin resultar curioses per als nens i nenes 
d’aquella escola. Podeu, per exemple, parar més atenció en les activitats que més us agradin (jocs, 
indrets que visiteu amb les vostres famílies, etc.) i explicar-los en què consisteixen i per què us agraden 
tant.



Donem la benvinguda al programa 

School to School
Cicle superior: 5è i 6è de primària (10-12 anys)

Programa School to School

Activitats
Activitat 3 
QUAnts som i on EstEm

Duració:
Una sessió d’1 hora.

objectius: 
• Ser conscients de la visió condicionada que es té de la geografia al món.
•  Que els i les alumnes puguin veure com està distribuïda la població mundial a partir dels exemples 

d’Espanya i l’Índia. Que prenguin consciencia de la desproporció entre la població que viu al nord i la 
que viu al sud.

material necessari: 
El professor o professora haurà d’aconseguir un mapa de Peters i disposar d’un mapa de Mercator per 
tal de poder fer la comparació (és fàcil trobar-los a través de Internet). Pot trobar les dades sobre els 
diferents països que vulgui comparar en diferents pàgines web. A més, es demanarà a l’alumnat que 
porti un mapamundi de Mercator, que pot aconseguir en qualsevol papereria.

Desenvolupament de l’activitat:
•  El mestre o la mestra ens ensenyarà un mapa de Peters i un altre de Mercator, que ja coneixem. Entre tota 

la classe estudiarem les diferències que hi ha entre si, i identificarem les característiques del primer. 
•  Compararem la mida de l’Índia (3.287.260 quilòmetres quadrats) i el d’Espanya (505.990 quilòmetres qua-

drats). Buscarem països que ens semblin més grans que l’Índia en el mapa. Quina posició ocupa l’Índia entre 
els més grans del món?

•  Per fer-ho més visual, començarem amb un exercici ràpid: al mapamundi buit marcarem de color VERMELL 
els països que semblin més grans que al mapa de Peters, i de color VERD els països que són més petits 
del que sembla.

•  Compararem la població de l’Índia (1.198 milions de persones) amb la d’Espanya (45 milions de persones) i 
també amb la població mundial (7.000 milions de persones).

•  Entre tota la classe discutirem quin mapa reflecteix millor les diferències entre Espanya i l’Índia: el de Peters 
o el de Mercator?

•  Finalment, farem una fitxa d’Espanya i una altra fitxa de l’Índia. En cada fitxa posarem:
•  Superfície (quants quilòmetres quadrats té cada país).
•  Població (quanta gent viu en cada país).
•  En quin continent està cada país.
•  Quines llengües es parlen en cada país.
•  Altres dades d’interès: quina moneda utilitzen, com és la bandera, quins mars/oceans tenen al voltant, 

etc.



Donem la benvinguda al programa 

School to School
Cicle superior: 5è i 6è de primària (10-12 anys)

Programa School to School

Activitats
Activitat 4 
lEs DUEs cAntonADEs  

Duració:
Una sessió d’1 hora.

objectius: 
•  Aprendre a respectar les diferències culturals, sense donar per fet que la nostra cultura és millor que 

les altres.
•  Entendre que les persones tenen opinions contràries i que això no és negatiu, sinó que es pot millorar 

a partir d’aquesta confrontació.

Desenvolupament de l’activitat:
El mestre o mestra ens plantejarà tres preguntes:
1.  És millor veure la televisió quan volem i lliurement que veure-la només de tant en tant com fan els nens 

i nenes de l’Índia rural?
2.  És millor i més còmode menjar amb les mans i a terra que amb coberts i a taula? 
3.  És millor que els animals es passegin en llibertat com les vaques a l’Índia o que estiguin sempre tan-

cats en granges i estables?

La classe es dividirà en tres grups, i cadascun d’aquests grups, al seu torn, s’haurà de partir en dos 
subgrups. 

Cada grup escollirà un dels temes proposats, i haurà de buscar arguments per defensar una postura o 
la contrària, independentment que tots els seus membres hi estiguin o no a favor. El professor o profes-
sora ha d’assegurar-se que cada grup esculli una opció diferent.

Després de preparar els seus arguments durant deu minuts, s’organitzarà un debat sobre cada punt. 
Per fer-ho s’aixecaran els tres subgrups que han treballat cada tema, i cadascuna haurà d’exposar les 
idees que han pensat per defensar la seva postura. Cada debat no durarà més de deu minuts. És im-
portant respectar els torns i no parlar tothom alhora.

Durant cada debat, la resta de companys i companyes que no estigui  intervenint haurà d’escollir bàndol 
en funció dels arguments que es vagin exposant. Per començar, tots i totes se situaran enmig de la classe. 
Quan l’argument d’un grup els convenci, es mouran cap a l’extrem de l’aula on estiguin. Si el grup contrari 
els fa canviar d’opinió, es mouran cap a l’altra banda. Si finalment no són capaços de decidir-se per cap, 
perquè troben coses que els agraden i coses que no els agraden ensems, es tornaran a  situar en el cen-
tre. És important que l’alumnat es mogui en silenci mentre es desenvolupi el debat, per no interrompre’l.


