Fitxa d’activitat

Titol
(un títol que resulti entenedor de I’activitat i atractiu)

Acabem amb la discriminació!

Qué vull transmetre?
(quin són els Objectius relacionats amb la salvaguarda dels drets)

Conscienciar sobre la necessitat de respectar a tothom independentment del
seu gènere, cultura, orientació sexual o capacitat física o intel.lectual, tal com
s’estableix a la Declaració Universal dels Drets Humans.
Fugir d’estereotips i prejudicis que deterioren la convivència.

Material
(tot el que es necessita per portar a terme I’activitat i, si pot ser, relacionat amb el
nombre d’aIumnat implicat)

Ordinadors, folis i cartolines per a fer el mural.

Disposició del grup
(de quina forma està disposat el grup per treballar? cal alguna distribucio de
I’aIumnat? i de I’entorn físic?)

Hem dividit la classe en quatre grups formats per 4 alumnes. Cada grup ha
dissenyat una diapositiva i un eslògan per a cadascun dels Drets treballats.

Desenvolupament de I’activitat
(explicació pas a pas de com es porta a terme I’activitat)

Llegim la Declaració Universal dels Drets humans i triem aquell que volem
treballar: dret a no ser discriminat
Divdim la classe en quatre grups de treball
Cada grup dissenyarà una diapositiva i un eslògan per a cadascun dels
tipus de discriminació triats: de gènere, cultural, per orientació sexual, per
discapacitat física o mental.
Cerquem imatges o fem fotografies per dissenyar la diapositiva i busquem
lletres de cançons, poemes, cites... per inspirar-nos a fer els eslògans
Un cop ho tenim, ho presentem a la resta de la classe i votem els que ens
han agradat més per fer el power point
Montem el power point i imprimim cartells per a fer un mural a l’aula

Difusió
(com es dóna a conéixer I’activitat? Hi ha alguna acció que permeti explicar-la a la
comunitat educativa?)

Fer un mural a la classe amb cartells per a cada eslògan elaborat.
Mostrar el resultat a les tutories dels altres cursos.
Penjar-ho a la pàgina web del centre.

Material complementari
(imatges, enIIaços a internet o gràfics que permetin entendre millor el projecte i
saber com replicar-ho)

