
ARA US TOCA A VOSALTRES!
Quin producte final volem elaborar durant el segon trimestre?



UN HORITZÓ RELLEVANT LLIGAT A LA REALITAT QUOTIDIANA 

Tema: El món a les aules/ les aules del món: qui som a l’Institut? 

Rerefons:   

- Varietat lingüística i cultural com a situació normal arreu 
- Descoberta de menjars de les diverses zones del món  
- Arrels familiars sovint desconegudes i ben diferents 
- Diversitat de creences i maneres de pensar  
- Realitat científica de la unitat de l’espècie humana 
- Racisme i xenofòbia versus fraternitat 

1r d'ESO: 
PROJECTE PLANETA PRÍNCEP 

EL QUE HEM DESCOBERT AQUESTS TRES MESOS SOBRE LA DIVERSITAT



PROPOSTES POSSIBLES (PENDENTS DE LES VOSTRES!)

(c) Lilli Elmer	
	 	



A. DIVERSITAT LINGÜÍSTICA

- Presentació del centre en totes les llengües de l’Institut  

(´5 més o menys) 

- Aprenem entre iguals: les 10 frases o paraules bàsiques en 
els idiomes de l'Institut (c. '10 minuts) 

(del català a l'urdú, del mandarí a l'amazic) 

[Tothom tria la llengua d'una altra persona] 

- Un català amb molts accents i rostres (c. '5 minuts) 

(el català com a llengua de comunicació entre tots nosaltres 
com a llengua comuna d'arribada)  



B. DIVERSITAT ALIMENTÀRIA

- Preparar 1a. mostra gastronòmica Planeta 
Príncep (incloent-hi un taller de "fusió" amb 
ingredients de diferents cultures alimentàries)  

- Llibre digital de les varietats aliments 
(patates, verdures,...) del Planeta Príncep 

- Llibre digital de les 15 receptes 
imprescindibles de les nostres famílies 



C. DIVERSITAT D'ORIGENS

- Arbre genealògic via MyHeritage.com  
de tot l'alumnat i professorat  
(tres generacions: vosaltres els pares i mares - els avis i àvies) 
[Busquem col.laboració a totes les classes via delegats/des i professorat] 

- Recull fotogràfic dels rostres de tot l'alumnat i professorat de cara 
a fer un pòster gegant (digital i en paper) 
- 15 històries de migracions (camp - ciutat; Intraeuropea; Magrib; Àsia; 
Amèrica [Canal de youtube amb vídeos  a partir de qüestionari] 



D. DIVERSITAT DE FORMES DE VIDA

- Música i poesia sobre fraternitat i la bellesa de viure junts contra la xenofòbia i el 
racisme (originals nostres, les músiques [rap? Hip-hop?] i les poesies) 

- Famílies nostres  (qui som a casa i com vivim, incloent creences de tot  
modalitats de famílies diverses): 10 - 15 vídeos amb qüestionari 

- Joves d'aquí, joves d'allà: com són  i viuen  les amistats d'allí on venen els pares? 
(7-10 vídeos de fora de Catalunya en comparació a nosaltres) 

 



AMB QUI VOLEM FER EQUIP?

3-4 persones (poden fer-se "aliances" 

 amb grups que triïn el mateix producte final)

Dijous 20 desembre, grups fets!



QUANT TEMPS TINDREM?

14 sessions entre dj 10 de gener i dj11 d'abril (Pasqua) 

 TOTAL = 28h. junts a Projecte

 artista sirià establert a Alemanya



- En tornar de vacances, el professorat actual 
us dirà a quina aula anar cada grup: 

- Treballareu per afinitat de productes finals 

- Procurarem que tingueu aules equipades  

- Nomenareu un/a portaveu de grup  

- Començarem confegint  un calendari de feina 
grup a grup perquè puguem acabar a temps 

- Fareu un diari de progrés al classroom (cada grup) 

- Introduirem rúbriques d'auto i heteroavaluació 
que fixaran la nota de la segona avaluació 

- Després de Pasqua, polirem els 
productes i muntarem la presentació 
final davant les famílies i el centre 
(meitat de juny) 

COM ENS ORGANITZAREM CADA DIJOUS?


