Proposta d’activitats de sensibilització
per l’alumnat de primària

Escola Suma
El Casal dels Infants treballa amb les escoles fent aliança educativa i compartint valors
amb els i les alumnes i tota la comunitat escolar. Acostem realitats i les connectem per
transformar i transformar-nos. Creiem que l’educació, des de la reflexió i la participació, és
fonamental per avançar cap a una societat més solidària on tots els nens i nenes, adolescents i joves tinguin les oportunitats necessàries per desenvolupar-se i tirar endavant
amb confiança.
Presentem una sèrie d’activitats dirigides a l’alumnat de primària, enfocades a la sensibilització sobre les desigualtats socials i econòmiques i la manca d’oportunitats que
viuen molts infants i joves a la nostra societat, amb l’objectiu de promoure l’empatia, desenvolupar esperit crític i fomentar la participació activa de l’alumnat en la construcció
d’una societat més justa i cohesionada, aprenent a ser ciutadans i ciutadanes compromesos/
eses i responsables.

Activitat 1: DIVERSITAT (Gomets)
Durada: 1 hora
Participants: de 10 a 30
Descripció: : Dinàmica per reflexionar sobre per què tendim a agrupar-nos amb el que se’ns assembla més i a excloure el que veiem diferent, sobre com ens sentim quan ens exclouen i com
pot ser molt més enriquidor si tots ens “barregem”, ja que si contem amb molts perfils diferents
el nostre grup sempre serà més complert.

Activitat 2: CONVIVÈNCIA
Durada: 1 hora
Participants: de 10 a 30
Descripció: Reflexió conjunta sobre els prejudicis, la discriminació i la pressió del grup, a partir
del visionat d’un curt d’animació en el que un ocell intenta relacionar-se amb ocells d’una altra
espècie, però el deixen de banda. L’objectiu és fomentar l’esperit crític davant els rumors i les
idees preconcebudes i mostrar com ens enriqueix la diversitat.

Activitat 3: COSES QUE FAIG/COSES QUE TINC
Durada: 1 hora
Participants: de 10 a 40
Descripció: Dinàmica enfocada a la presa de consciència de la realitat de desigualtat social i
econòmica present en la nostra societat, amb l’objectiu de promoure l’empatia cap als nens i
nenes en situació de vulnerabilitat social. A través d’un joc, l’alumnat s’adonarà que no tots els
infants tenen les mateixes coses ni poden accedir a les mateixes activitats, i de les conseqüències que aquestes desigualtats comportaran per al seu desenvolupament i per al seu futur.

