
Presentació

En aquest curs convidem els educadors/es, i també els seus alumnes, a fer un 
viatge simbòlic:  del  jo al  nosaltres.  Parlarem d’emocions, de paraules i  dels 
elements que les representen. Tot ho desarem en capses, cadascú la seva, 
que  esdevindran  equipatge  sensible,  fet  comunicatiu,  impuls  del  diàleg. 
Trobarem la manera de combinar-les totes per compartir les descobertes i els 
aprenentatges, i així ens ajudaran a construir l’espai comú del nosaltres.

La finalitat del curs és l’ajuda a la integració de l’alumnat nouvingut a l’escola. A 
la vegada, les seves característiques el fan apte per contribuir a la cohesió, tant 
a  nivell  escolar  com  social  i  per  donar  suport  a  l’escolta  i  acolliment  dels 
problemes i dols vitals, tant d’educadors/es com dels alumnes.

El curs es basa en la relació entre els conceptes i les pròpies vivències, que 
abans  d’aplicar  a  la  classe  amb  els  alumnes,  volem  poder  experimentar 
personalment.

Està dividit en quatre mòduls, cada un dels quals té un àmbit d’estudi i actuació 
cada vegada més ampli, i inclouen:

Aprenentatge i reflexió personal dels educadors/es:

Mòdul 1 - Petjades - Capsa del/a educadora/a - La nostra expressió, la 
nostra emoció

Activitat individual d’estudi de cada educador/a envers els seus alumnes:

Mòdul 2 - Camins - Les bases per a l’acollida. Estudi i  preparació del 
nostre grup classe

Activitat col·lectiva amb els alumnes de cada educador/a

Mòdul 3 - Geografies - Capsa dels alumnes. L’expressió dels alumnes, 
les seves emocions, el diàleg

Activitat col·lectiva per mostrar el treball realitzat a la comunitat escolar i 
social: 

Mòdul 4 - Universos - Exposició i activitats conjuntes. La projecció fora 
del grup classe

Cada mòdul consta de quatre sessions, dues presencials, on s’abordarà cada 
tema per reflexionar-hi, es proposaran dinàmiques i es plantejarà la pràctica a 
realitzar,  i  dues virtuals,  on  cada alumne/a  haurà  de  dur  a  terme la  seva 
pràctica i presentar-la.



El curs vol també elaborar eines que permetin combinar en un suport comú les 
activitats i pràctiques realitzades per cada educador/a, per donar accés a una 
utilització col·lectiva del treball individual. 

A més del curs, aquest projecte disposa d’activitats amb suport extern, que 
consten de dos elements, la presentació de l’activitat a l’alumnat, duta a terme 
per un personatge teatralitzat, anomenat “El Viatger”, i l’exposició conjunta en 
un centre públic, per posar en comú el treball dut a terme als diferents centres 
educatius.

Objectius

El curs té com a finalitat donar les bases i acompanyar als educadors/es en la 
realització  d’una activitat  creativa per  facilitar  l’aproximació i  intercanvi  entre 
l’alumnat nouvingut i autòcton, en un context d’atenció a la diversitat i d’escola 
inclusiva . 

L’activitat pretén aconseguir els següents objectius:

 Afavorir  el  diàleg entre  nouvinguts  i  autòctons  a  través 
d’experiències compartides per ajudar a construir la cohesió social.
 Facilitar el procés de  dol migratori de l’alumnat nouvingut, 
així  com també d’altres tipus de dol  per les possibles pèrdues vitals de 
l’alumnat en general, nouvingut o autòcton.
 Potenciar l’expressió d’emocions i de sentiments i a través 
de la llengua oral i escrita.
 Crear  xarxa entre  els  diferents  centres  educatius  i  donar 
visibilitat social a l’experiència realitzada.
 Fomentar l’educació intercultural dins i fora de la comunitat 
educativa. 

Continguts

El curs aborda temes diversos, tots abastament treballats en altres àmbits de 
formació, amb l’especificitat de relacionar-los de manera que prenen un nou 
sentit i esperen despertar un interès més concret.
 
Els temes que tractarem es poden resumir en:

 L’expressió,  intuïtiva  i  conceptual,  com  a  coneixement 
personal i alliberament de tensions internes.
 La  riquesa  del  llenguatge  i  la  interrelació  entre  els 
llenguatges.
 Les llengües familiars de l’alumnat. Com crear un diccionari 
comú de paraules, d’objectes i emocions.
 La  comunicació afectiva. Sentir el pensament, reflexionar 
l’emoció.



 La interculturalitat, el  respecte per als fets i els costums de 
cada país d’origen.
 L’acollida,  la   creació d’espais on cada diferència trobi  el 
seu lloc i reconeixement.
 El dol, expressió de la pèrdua, el dol migratori.
 El diàleg, posar en comú les experiències viscudes.
 L’entorn,  la  relació  del  centre  educatiu  amb  la  seva 
comunitat.

Activitats i pràctiques educatives

Aquest  curs-  projecte  es  concreta  en  dur  a  terme  una  sèrie  d’activitats  i 
pràctiques educatives, a partir de la reflexió i el diàleg entre els participants. El 
punt de partida són les paraules i els elements per representar-les.

Es materialitza en quatre aspectes :

 La capsa: treball individual de cada alumne
 El vocabulari: treball conjunt de cada aula
 El  diccionari:  treball  conjunt  entre  totes  les  aules 
participants
 L’exposició pública: donar a conèixer el treball al centre i a 
la comunitat.

Juntament amb la feina de l’educador/a, el curs- projecte proposa una sessió a 
cada centre d’un professional extern per sensibilitzar i il·lusionar, “El Viatger” i 
també la seva intervenció en l’exposició pública conjunta de les escoles que hi 
hagin participat.

Fitxa tècnica

Formadores: Teresa Forcada, , professora de català, tutora d’aula d’acollida, 
llicenciada en filologia catalana.
Esther Prim, teatre de titelles, tècnica en correcció i relectura 
de textos.

Objectiu: Suport a l’acollida d’alumnat nouvingut i educació intercultural i 
emocional.

Organitza: Departament d’Educació de la Generalitat  de Catalunya,  S.G. 
de  Llengua  i  Plurilingüisme,  Servei  d'Immersió  i  Acolliment 
Lingüístics

Duració: 32 hores, en 16 sessions de 2 hores
Juntament a les sessions, el curs aporta una activitat adreçada 
directament als centres dels participants, per als seus alumnes. 



Calendari: Setembre 2012 - gener 2013 - Curs pilot.


