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Activitat 2. Fem el nostre mapa particular, el de la nostra classe
Anem a fer ara el nostre particular mapa del món. Agafeu el mapamundi
de la pàgina 41 i poseu-hi punts de color dins dels països de procedència dels
alumnes de classe o de les seves famílies. Utilitzeu retoladors. Aquesta activitat és
individual, però la podeu fer en col·laboració amb el vostre company de taula.
Per fer aquesta activitat, cada alumne, per torns, donarà en veu alta les dades
pròpies. La resta de companys aprofitareu per anotar els punts de color allà on
correspongui, un cop el mestre us hagi ajudat a situar els països corresponents en
el vostre mapa.
*Poseu un punt de color BLAU dins del país de naixement de cada alumne nascut
fora de l’Estat espanyol. Marqueu tants punts com alumnes estrangers hi ha a
classe.
*Marqueu un punt VERD als països que correspongui per indicar la procedència
estrangera de la família d’un alumne nascut al nostre país. Un punt pel que fa a la
família paterna i un altre pel que fa a la família materna.
*Poseu un punt de color TARONJA dins de la comunitat autònoma espanyola
que pertoqui per indicar la procedència dels alumnes nascuts a cadascuna de les
comunitats autònomes. Hi haurà tants punts taronges com companys a classe
nascuts a Espanya. Utilitzeu el mapa de la pàgina 42 del dossier o qualsevol mapa
de les autonomies espanyoles.
*Dibuixareu un punt de color LILA per assenyalar la comunitat autònoma
espanyola on són nascuts els pares i mares dels alumnes nascuts aquí. Dos punts,
per tant, pel que fa a cada alumne.

Nota per al mestre:
Podeu utilitzar mapes polítics, d’aquells grans de penjar, per ajudar els alumnes
a situar els països i les comunitats espanyoles. Els mapes del dossier no indiquen
el nom dels països ni tampoc el nom de les comunitats, tan sols contemplen els
límits fronterers dels diferents països i els de les comunitats autònomes.
Valoreu també la possibilitat de fer aquesta activitat en diverses sessions per
evitar cansar en excés als alumnes si la realitat immigrant del vostre grup classe és
àmplia i complexa. L’activitat, si ho voleu, la podeu ampliar fins als avis i àvies, per
evidenciar encara més l’amplitud del fet migratori.
Podeu fer també un mapa de grans dimensions per a tot el grup classe, que
posteriorment podeu deixar penjat a l’interior de l’aula. Dels diferents països
podeu fer sortir un fil de color fins a una foto representativa de cada lloc (ho podeu
descarregar d’internet o demanar als alumnes alguna foto personal).

