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MALETA INTERCULTURALITAT I HISTÒRIA:
QUÈ ÉS: Segons la definició del 2015 del Grup de Treball SGID, la maleta pedagògica és un
conjunt de recursos educatius sobre una temàtica concreta, seleccionats amb criteris de
qualitat i idoneïtat didàctica, preferiblement acompanyats d’una guia d’utilització i/o una
proposta didàctica.
ORGANITZACIÓ: La maleta s’estructura per cicles, d’infantil a superior, i cada cicle està
acompanyat de tres documents principals:
1. Fitxa: s’hi descriu la unitat i s’anomenen els continguts i els objectius
2. Llistat del material: s’hi enumeren els materials proposats per al mateix cicle
3. Orientacions didàctiques: s’hi desenvolupen algunes orientacions didàctiques
OBJECTIUS GENERALS:
-

Conèixer i reflexionar sobre el concepte de diversitat cultural a través de diferents
recursos educatius: llibres, cançons, jocs, dibuixos...
Reconèixer els conceptes de respecte, igualtat, tolerància i solidaritat
Distingir algunes de les minories ètniques i culturals, així com les seves costums i
particularitats a través de la història
Empatitzar amb les persones nouvingudes i les seves experiències d’adaptació
Fomentar una convivència sana i pacífica entre els alumnes de diferents cultures
Identificar l’existència de conductes racistes i no respectuoses amb els altres
Considerar els coneixements de la història antiga i donar valor a les seves cultures
Desenvolupar competències multiculturals: cooperació, comunicació, empatia...

METODOLOGIA DIDÀCTICA: El document anomenat Propostes i orientacions didàctiques de
cada cicle, s’organitza a partir de tres blocs:
-

Abans de treballar amb els materials
Propostes dels propis materials de la maleta
Materials complementaris interessants

LLISTAT DE MATERIALS:
Cicle Infantil

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior

Llibres:
La Xiufèn viu a la Xina; Yo vivo
aquí; Mares del món; Niños del
mundo; La reina Rodamón a la
Xina; La reina Rodamón a
Rússia.

Llibres:
La prehistòria; El somni dels
ibers; Casa meva és una cova!;
I van arribar Els Romans; La
reina Rodamón a la Xina; La
reina rodamón a Rússia; Yo
vivo aquí; Mares del món;
Niños del mundo.

Llibres:
El somni dels ibers; Casa meva
és una cova!; I van arribar Els
Romans; La guerra dels avis;
No fa pas tant de temps; Jo
també sóc immigrant; La meva
primera història de Catalunya;
G de Guatemala; Búxara: Jo sóc
del Marroc; Nancy: Jo sóc de
Cochabamba; Si el món fos un
poblet; En Mathias i l’Amadou.

Llibres:
Riat i els músics; Els correus de
la Samira; Els Mons Antics;
Samir; Búxara: Jo sóc del
Marroc; Nancy: Jo sóc de
Cochabamba; Si el món fos un
poblet; Mandela; Trabajadores
de diez años; Llàgrimes sobre
Bahdad; On ets Ahmed?

Altres:
Fitxes per a treballar la
interculturalitat;
cançoners;
dossier de dibuixos

Altres:
Fitxes per a treballar la
interculturalitat;
cançoners;
dossier de dibuixos.

Altres:
Cançoner i Dossier de dibuixos.

Altres:
Cançoner i Dossier de dibuixos.

