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L’activitat didàctica, continguts,
objectius i metodologia
L’activitat didàctica
L’activitat didàctica “Fàtima, la filla del carboner” està adreçada especialment al
cicle mitjà d’educació primària. Malgrat que es pot fer servir independentment de la
participació o no a l’espectacle, és recomanable acompanyar-la de la representació del
Teatrí d’Abdul. L’espectacle i el dossier didàctic es poden adaptar amb facilitat a nivells
educatius superiors: recomanat fins a 2n. d’ESO.
L’activitat s’ha de fer amb posterioritat a la representació teatral, tot i que és recomanable
que el mestre introdueixi el tema prèviament. Es pot parlar una estona del món àrab,
del món musulmà, del Marroc, de la llengua i cultura amazigues, de la immigració, de la
història comuna entre el nostre país i el Magrib, etc. També pot ser interessant demanar
als alumnes què coneixen d’aquesta realitat veïna. És molt probable també que, a
classe, hi hagi companys i companyes magribins, o d’origen magribí, especialment
del Marroc. És molt pràctic i vivencial, de profit per a tot el grup classe, que aquests
companys expliquin coses de casa seva, de la seva família, dels seus costums, d’allò que
més els agrada fer quan són de vacances al seu país d’origen. La resta d’alumnes podrà
fer preguntes adreçades a aquests companys sota la dinamització del mestre. També
pot ser apropiat i engrescador veure prèviament algun documental, pel·lícula o, fins i
tot, fotografies d’algun viatge al Marroc (pròpies o descarregades d’Internet).  
Aquests materials didàctics no pretenen ser una unitat estructurada de disseny
curricular. La manera d’usar-los és a criteri dels mestres, i de les eines curriculars
de cada centre. Tot i això, ens sembla que pels objectius d’aquest dossier, com per la
importància del fet migratori, especialment magribí (la seva societat i cultura són
encara força desconegudes a casa nostra), és possible plantejar-se’l com l’eix base per
a un projecte de curs. Lògicament, també és recomanable fer un ús parcial del dossier,
utilitzant activitats concretes i escollides pels mestres, com la seva compaginació amb
altres materials didàctics existents.
Les activitats presentades tenen molt a veure amb els continguts de l’àrea de llengua.
Prenen cura dels aspectes de comprensió i expressió oral. En aquest sentit voldríem
destacar el paper que hauria de tenir el mestre com a transmissor de cultura oral dins
de l’aplicació d’aquest material didàctic. Precisament, la valoració de la importància de
la transmissió oral del coneixement i l’experiència és un dels aspectes més significatius
a tenir en compte a l’hora de facilitar el coneixement sobre una cultura tradicional com
la magribina.
El paquet d’activitats que tot seguit trobareu pot contribuir a fer conèixer en els seus
trets generals la cultura àrab i la cultura amaziga, indispensables per comprendre
la realitat marroquina en particular i la magribina en general. També ens permetran
conèixer i reflexionar sobre el fet migratori, una realitat que a tots ens toca. Les
activitats incideixen en aspectes bàsics i generals, com també en la visió global. Aquesta
experiència educativa ens ajudarà a resituar un poble i una cultura, molt presents a
l’actualitat a Catalunya, més enllà dels tòpics i el desconeixement generalitzats.

