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famílies

objectius educatius
1. Conèixer altres famílies de l’entitat i fer coses junts.
2. Participar de les activitats proposades per l’esplai. Conèixer la proposta 
educativa.
3. Mostrar actituds d’obertura i acceptació de la diversitat.
4. Fer coses amb els seus fills/es per als altres. Aprendre a treballar en equip.
5. Entendre que dins les diferències tenim moltes coses en comú amb 
els altres.
6. Afavorir un espai de diàleg i d’expressió.
7. Reflexionar entorn les desigualtats, rebutjar les injustícies.
8. Interpretar el món de forma crítica.
9. Acceptar les identitats i pertinences múltiples de les altres persones.
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cinefòrum
Presentació
Visionarem una pel·lícula amb la in-
tenció d’aproximar les famílies a la 
diversitat cultural actual. Reflexiona-
rem entorn el film i altres situacions 
similars que haguem viscut.

Objectius educatius
 Entendre les dificultats d’inte-

gració que tenen les persones im-
migrades procedents de cultures 
diferents a la nostra.

 Identificar els prejudicis racistes 
vigents a la nostra societat. 

 Desenvolupar una actitud crí-
tica respecte a qualsevol forma 
d’intolerància i de discriminació.

 Valorar la riquesa cultural que 
aporta la immigració a la nostra 
societat.

Desenvolupament
La pel·lícula: Si coincideix que fan 
alguna pel·lícula al cinema amb con-
tinguts relacionats amb la proposta 
eductiva hi anirem a veure-la ple-
gats. En cas que no se’n projecti cap 
que respongui als nostres interessos 
farem la selecció de la pel·lícula per 
projectar-la a l’esplai. A l’apartat de 
materials de consulta hi ha algunes 
propostes.

Convocatòria: convocarem les fa-
mílies i altres persones del barri 
interessades en l’activitat, tant si 
anem al cinema com si projectem la 
pel·lícula a l’esplai. Els nois i noies 
de l’esplai ens poden ajudar a fer els 
cartells i díptics per difondre-ho. 
Podem incloure una breu sinopsi o 
fitxa tècnica de la pel·lícula al díptic 
perquè tothom es faci una idea de 
què va.

Projecció: en cas de projectar la 
pel·lícula a l’esplai, el dia del cine-
fòrum farem una breu presentació 
del film per situar els espectadors 
sobre la temàtica de la pel•lícula, 
els actors i l’època en la que es 
desenvolupa la història.

Fòrum: en acabat un monitor/a 
estrenarà el fòrum destacant els as-
pectes més rellevants de la pel·lícula 
i llançant preguntes per a la reflexió.  
Hi haurà un monitor/a encarregat 
d’orientar el debat. Les preguntes 
formulades han de ser clares, ente-
nedores i molt properes a tothom. 
Poden referir-se als sentiments que 
han tingut quan han vist una se-
qüència, si coneixen algun conflicte 
semblant, com podrien prevenir 
certes situacions, etc.

En cas de veure la pel•lícula al ci-
nema, si som poquets podem co-
mentar-la després mentre prenem 
alguna cosa, si som moltes persones 
es pot organitzar el fòrum per de-
batre sobre la pel•lícula en un altre 
moment.

Propostes
Curtmetratge: Cobeaga, B. Éramos 
pocos. Espanya, 2005.

Documental: Taberna, H. Extranje-
ras. Espanya, 2002.

Programa de televisió:
Tot un món, dirigit per Carles Solà 
(Televisió de Catalunya)
http://www.tv3.cat/programa/ 
162530025/Tot-un-mon

Pel•lícules: 
• Cardoso, P. Las Mujeres de ver-
dad tienen curvas. Estats Units 
d’Amèrica, 2002.
• Dupeyron, F. El Sr. Ibrahim y las 
flores del Corán. Barcelona, 2004. 
• Frears, S. Mi hermosa lavanderia. 
Barcelona, 2005. 
• Nair, M. Mississippi Masala.  
Estats Units d’Amèrica, 1991.
• Soler, LL. Saïd. Espanya, 1999.
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l’hora del te
Presentació
Proposem establir un espai de tro-
bada de totes les famílies amb per-
sones voluntàries d’associacions, 
ONG i entitats del barri que des-
envolupen la seva activitat en rela-
ció a la interculturalitat perquè ens  
expliquin la seva experiència.

Objectius educatius
 Escoltar experts en voluntariat, en 

immigració, iniciatives juvenils, parti-
cipació ciutadana.

 Conèixer projectes que es fan al 
barri i a la població.

 Entendre la interculturalitat 
com a eina per a la convivència i la 
integració social.

 Reflexionar i dialogar entre sí, 
compartir visions i acceptar dife-
rents punts de vista sobre valors 
socials, identitats múltiples i sentit 
de pertinença.

De la preparació a  
l’hora del te
Invitar els experts: persones del 
món associatiu o veïns/es del ba-
rri vinculats a entitats que vulguin 
col·laborar en la taula rodona que 
volem organitzar.

• Pensarem quines persones ens 
interessaria que participessin.
• Escriurem una carta explicant-los 
en què consisteix l’activitat i dema-
nant-los la seva col•laboració.
• Els explicarem quin paper volem 
que assumeixin i sobre quin tema 
ens agradaria que fessin la seva 
intervenció.

Reunir-nos amb els experts: un 
cop obtinguem resposta dels ex-
perts ens reunirem amb ells/es:
• Cadascú farà una breu exposició 
sobre el tema que ha pensat dintre 
del que els hem proposat.
• Intentarem que les intervencions 
siguin variades i que no es repe-
teixen temes, per tant, delimitarem 
força cada discurs per no avorrir 
ningú ni donar la sensació d’estar 
poc preparat.
• Decidirem l’ordre de les inter-
vencions.

Difusió: Farem la difusió de 
l’activitat:
• Donarem a conèixer cada expert, 
explicant a què es dedica i quina 
experiència té en el camp que vo-
lem tractar.
• Farem breus introduccions al tema 
que tractarà cadascú.

Preparar l’espai: prepararem el 
berenar i la disposició de la sala. Si 
la previsió és que vinguin moltes fa-
mílies haurem de disposar d’un mi-
cròfon perquè tothom pugui sentir 
el què expliquen els experts. És im-
portant que tothom pugui veure la 
persona que està parlant.

L’hora del te: cada monitor/a 
s’encarregarà d’un aspecte:
• Rebre els experts i les famílies i 
acomodar-les.
• Presentar l’acte fent una breu 
introducció de la temàtica que es 
tractarà.
• Moderar la taula, donar la paraula 
als diferents experts i comentar les 
seves intervencions.

És convenient que el missatge 
dels experts sigui força vivencial i 
proper, els experts estaran oberts 
a respondre preguntes i també 
llançaran preguntes per a la reflexió.

Farem una roda de preguntes i 
de reflexions entorn al que hagin  
explicat.
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el club de lectura
Presentació
Aquesta activitat consisteix en que 
les famílies portin alguna lectura 
preparada. Els pares, mares i fills/
es triaran algun conte o lectura pre-
ferida que vulguin recomanar i s’ho 
prepararan a casa.

Objectius educatius
 Preparar una petita activitat amb 

la pròpia família.
 Relacionar-se amb altres perso-

nes adultes i infants.
 Conèixer contes i altres lectures 

interessants.
 Participar en les activitats de 

l’esplai i conèixer l’entitat.

El club de lectura
Consisteix en que es trobin els pa-
res, les mares i els fills/es per fer 
petites representacions, esquetxos 
o lectures que tinguin un signifi-
cat per ells/es i que els faci il·lusió 
compartir amb altres famílies.

Difusió: Farem una carta informa-
tiva engrescant les famílies a par-
ticipar d’aquest espai de trobada i 
d’intercanvi. Anunciarem l’activitat 
adreçant-los una carta informativa 
on hi explicarem en què consisteix i 
quan es realitzarà.

Convocatòria: Farem seguiment 
de les famílies que volen participar 
en l’activitat.

Lectura: A casa les famílies 
s’hauran de plantejar què porten 
preparat pel dia de l’activitat. Hi ha 
moltes possibilitats de coses que 
poden triar:
• Algun conte que al pare o a la 
mare li agradés molt de petit/a.
• El conte preferit de l’infant.
• Algun fragment que tinguin ganes 
de compartir.
• Una rondalla que s’expliqui per 
tradició a la família.
• Una poesia que ens agradi recitar.

Assaig: Les famílies hauran de fer 
una feina molt important d’assaig a 
casa:
• Mirar i/o llegir el conte varies 
vegades.
• Explicar-lo als altres sense mirar 
les imatges ni el text.
• Repartir-nos diferents personat-
ges i llegir amb l’entonació corres-
ponent.
• Acompanyar la lectura d’una 
bona posada en escena, que pot 
consistir en fer titelles, posar mú-
sica d’acompanyament, represen-
tar els diferents personatges del 

conte, expressar-nos a través del 
moviment, fer participar el públic 
de la història o dinamitzar-lo mit-
jançant algun taller complementari 
a la història que volem explicar.

Ambientació: Prepararan els com-
plements que necessiten per fer 
l’activitat més motivadora. Des de 
l’esplai decorarem la sala per al dia 
de l’activitat.

El club de lectura: Ens trobarem 
a l’esplai per compartir tot el que 
hem preparat. Els monitors/es tin-
dran distribuïdes diferents funcions: 
acomodar la gent, presentar l’acte, 
donar pas a cada família i preparar 
el berenar.

Els infants viuran amb entusiasme 
aquesta activitat perquè la prepara-
ran conjuntament amb la seva famí-
lia i els pares i les mares aprendran 
a valorar el fet de fer coses amb els 
seus fills/es.

Des de l’esplai acollirem les famí-
lies com si fossin a casa seva, ens 
relacionarem amb elles de forma 
agradable per apropar-les cada cop 
més a l’entitat.


