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Frases, eslògans i mites sobre la immigració. 
 

 
 
 

Objectius 
- Sensibilitzar l’alumnat vers el respecte als altres, indiferentment de la seva cultura, 
   color de pell, país d’origen... 
- Desenvolupar el raonament i l’esperit crític. 
- Reflexionar sobre les pròpies actituds davant del migrant i persones d’altres cultures. 
- Potenciar actituds de tolerància vers els nouvinguts. 
 

Temps 
Una sessió d’una hora, aproximadament. 
 

Material 
Fitxa amb mites, frases, eslògans que fan referència al tema de la migració. 
 

Metodologia 
1. Fer grups de 4 persones i repartir a cada grup dos o tres frases per comentar. 
 
2. Cada grup les llegeix i les comenta donant la seva opinió. 

 
3. Posada en comú. 
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Frases, eslògans, mites. 
 
 

 “ Sabem on comença el racisme, però no sabem on acaba ”. 

 “ El racista es fa, no hi neix ”. 

 “ Tots el emigrants són uns lladres.” 

 “ Els immigrants ens vénen a prendre la feina.” 

 “ La por i la inseguretat són l’arrel de la intolerància ”. 

 “ La intolerància és un dels símptomes d’una molt greu malaltia social: la 
violència ”. 
 

 “ Som diferents, som iguals ”. 

 “ En la diferència està la riquesa”. 

 “Quan surts fora del teu país tu també ets un estranger ”. 

 “ La solidaritat és la tendresa dels pobles ”. 

 “ La diversitat és un valor, la diferència és un dret ”. 

 “ El que no vulguis per a tu, no ho vulguis per a ningú ”. 

 “ Sols hi ha una raça, la raça humana ”. 

 “ L’altre no és un problema, és una oportunitat per aprendre coses noves ”. 

 “ La supervivència de l’espècie humana no depèn de les pluges ni del sol sinó    
d’un canvi radical del cor humà ”. 
 

  “ Si eduques un home hauràs educat un home, si eduques una dona hauràs           
educat una tribu sencera ”. 

 

 “ Si a una persona que té fam li dones un peix, menjarà un dia. Si l’ensenyes a 
pescar, menjarà cada dia ”. 


