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Objectius 
 Sensibilitzar l’alumnat vers el respecte als altres, indiferentment de la seva 

cultura, 
 color de pell, país d’origen... 
 Reflexionar sobre les pròpies actituds davant de l’immigrant i persones d’altres 

 cultures. 
 Desenvolupar el pensament causal. 
 Expressió de sentiments. 
 Potenciar actituds de tolerància vers els nouvinguts. 

 

Temps 
Una sessió d’una hora, aproximadament. 
 

Material 
Fitxa de frases incomplertes. 
 

Metodologia  
1- Se’ls presenta l’activitat dient que hauran d’omplir unes frases sobre diferents 

situacions de conflicte i sobre diferents sentiments i actituds respecte a 
persones d’altres cultures. Se’ls lliura un full amb frases incomplertes que 
contestaran individualment. No es posarà el nom als fulls. 

2- El docent recollirà els fulls, els barrejarà i els tronarà a repartir. Cada estudiant 
llegirà el full que li ha tocat. Aquest procés es pot repetir dues o tres vegades. 

3- Reflexió de grup. 
- Som tolerants amb els nouvinguts? Per què? 
- Som intolerants amb els nouvinguts? Per què? 
- Quines actituds, quines creences són errònies sobre els que han d’emigrar, 
- sobre les persones d’altres cultures? 
- Quins prejudicis tenim vers ells? 
- Quines són les pors que hi ha darrera de la intolerància? 
- Quines actituds ajuden al respecte i la integració d’una persona, sigui la que 
- sigui? 
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Llegeix aquestes frases inacabades i completa-les: 
 
- Si estic en una discoteca i un noi negre em convida a ballar... 

- La diferència fonamental entre blanc i negres és... 

- La meva actitud amb persones d’altres cultures és... 

- Si veig a un gitano jo... 

- Si al metro un parell de marroquins em miren fixament jo... 

- Penso que els sud-americans vénen a Catalunya per a... 

- Els treballadors estrangers que vénen al nostre país fan... 

- La meva actitud davant les persones nouvingudes és... 

- El que més em costa d’acceptar dels nouvinguts és... 

- El que valoro més de les persones nouvingudes és... 

- El que més admiro d’elles és... 

- Les persones nouvingudes ens aporten... 

- Per ajudar els immigrants cal... 

- Si em veiés forçat a separar-me de la meva família em sentiria... 

- Quan em trobo amb una persona nouvinguda que necessita ajuda jo... 

- Si hagués d’emigrar m’agradaria que em rebessin... 

 
 


