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Les activitats de matís religiós s’han abordat des de la relació, des del paral·lelisme, que
mantenen la religió cristiana i la musulmana. De manera que els alumnes de tradició
cristiana, habitualment majoritaris a l’aula, tenen més facilitat per conèixer aquesta
altra religió i els vincles que mantenen aquestes dues grans religions. A l’inrevés, també
poden apreciar aquest fet els alumnes de religió musulmana presents a la nostra aula,
ja siguin magribins o d’altres regions del món.
Donem una importància especial a les activitats de gran grup, de discussió i reflexió. Els
mestres han de procurar disposar de temps suficient per organitzar-les com per aplicarles en la seva justa importància. El mestre, en el seu rol de moderador i dinamitzador,
també recollirà per escrit els aspectes més destacats sorgits del debat, motivarà la
reflexió i l’aprenetatge positiu.
Hi ha activitats que poden requerir, a decisió del mestre, de l’ús d’enciclopèdies, Internet,
visitar la biblioteca, etc. És una bona oportunitat per treballar hàbits instrumentals de
recerca del coneixement.
A l’actualitat hi ha força materials per treballar aquests aspectes de la cultura i la societat
magribines. Per això, també convidem, als usuaris d’aquesta guia, a visitar la biblioteca
municipal o altres equipaments més específics, on, de ben segur, es poden trobar llibres,
contes, material escrit divers, pel·lícules, documentals, música, que poden facilitar una
millor immersió en tota aquesta temàtica. A nivell musical volem recomanar alguns
artistes d’origen magribí residents al nostre país, com ara l’Orquestra Àrab de Barcelona,
Jalil, Nass Marakech, o el grup barceloní Rumba Amaziga, que uneix la rumba catalana
a la música popular amaziga. A nivell internacional hi ha figures de gran renom com ara
Rachid Taha, Cheb Kaled, l’Orquesta Andalusí de Tànger, Radio Tarifa, etc.
I no s’ha d’oblidar que, sovint, a les nostres poblacions hi ha col·lectius d’immigrants,
associacions, ONGD, vinculades d’una manera o una altra a la regió del Magrib, que
poden també participar en la dinàmica educativa. Per contactar amb aquestes persones
i associacions es pot recórrer a les oficines d’informació municipal o als vostres serveis
educatius de referència.
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