
 

IMMIGRACIÓ I DIVERSITAT CULTURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripció: 
 
En aquesta experiència es volen provocar diferents situacions en què l'estudiant haurà 
d'aplicar de manera pràctica la teoria adquirida durant el període d'aprenentatge, havent 
de trobar possibles solucions als problemes plantejats. 
 
Nosaltres, aprofitant el nostre entorn natural, proposem el següent tema: El fet migratori i 
la diversitat cultural. 
 
Sabeu com és el dia a dia d'una persona que ha arribat al nostre país? Sabeu que són els 
immigrants? Com viuen i com són tractats? Quins tràmits han de fer? Com es guanyen la vida 
per sobreviure? 
 
Com podem entendre i conviure amb els nou vinguts, aprendre a respectar la diferència i la 
diversitat, i crear debat sobre aquesta temàtica són els objectius d'aquesta activitat. Volem 
trencar tòpics creats per la societat i evitar caure en comportaments xenòfobs, aportant 
arguments i experiències. 
 
Volem transmetre la igualtat i el respecte en tots els àmbits, tan culturals com en diferents 
formes de viure i de pensar, perquè una societat la construïm tots, indiferent la llengua, la 
cultura i la provinença dels éssers que la constitueixen. 
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Objectius:  
 

 Aprendre a viure en una societat canviant i diversa. 

 Emfatitzar amb les situacions de pressió i vulneració de drets fonamentals. 

 Incentivar a l'alumne a buscar recursos 

 Fomentar la imaginació en el joc de rol 

 Potenciar el debat i la reflexió sobre les diferents realitats migratòries.  

 Reconèixer les realitats, virtuts i dificultats associades a la migració de 

persones. 

 Prendre consciencia de les situacions de desigualtat al món.  

 Apropar-se a la problemàtica de milers de refugiats a Europa i al món. 

 Treballar en grup com a valor i eina del seu desenvolupament personal 

 Descobrir els prejudicis existents a la societat 

 Conèixer i ser conscients de la dificultat en el procediment d'integració dels 

immigrants 

 Estimular la tolerància i l'entesa amb altres cultures. Concebre el món com 

un lloc plural, on hi tenen cabuda centenars de tradicions i cultures.  

 Fomentar l'interès per allò desconegut i el respecte cap a la diferència.  

 Aprendre a escoltar diverses opinions.  

 Escoltar experiències de persones migrants, mitjançant els companys, els 

materials i l’equip d’educadors.  

 
 

Metodologia de les activitats 
 
Activa, participativa i dinàmica. Utilització de diferents tècniques de grup per potenciar el 
debat i la reflexió sobre l' immigració. 
 
Una barreja per aprendre i desenvolupar un esperit crític, que ens ajudi a tots a millorar 
aquelles petites coses que fan enriquir una societat, i que ens fan ser conscients del que 
tenim i saber-ho valorar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTINGUTS 

 
Una rebuda policial: 
 
Abans de l'arribada a la casa de colònies seran aturats per un control de documentació dut 
a terme per la policia de la República Independent del Mogent. Tot seguit, seran guiats fins 
la frontera d'entrada del país, allà hauran de fer cua i esperar el torn per accedir i omplir els 
formularis d'identitat, i així aconseguir el primer document. 
 
Els nouvinguts se'ls permetrà esmorzar en un recinte fins 
l'aparició del President de la R.I.M; que els informarà de la 
situació actual i dels requisits que hauran d'obtenir per 
està dins el país. 
Aquest tipus de dinàmiques demanen la màxima 
implicació dels participants. 
 
 
Els reptes de l’Immigrant 1 i 2:  
 
Gimcana que facilita la comprensió dels continguts 
teòrics. Estimula i motiva a partir de l’experiència. Ens 
obligarà a pensar i resoldre uns reptes i activitats que ens 
posaran en situació.  
 
Seran diferents proves i activitats on “el joc” com un desafiament personal on cada 
integrant constitueix una peça significativa i constitutiva del resultat, obligant-ho a 
reconèixer les seves pròpies habilitats i deficiències. 
 
Aquestes estaran fonamentades en el joc cooperatiu en el qual tots els participants seran 
actors i espectadors en algun moment del procés i dels reptes que tenen els immigrants des 
del moment que decideixen marxar del seu país fins al moment al qual arriben al destí 
proposat. 
 

 
Alguns dels reptes :  
 

- La fam i la pobresa.  
- El refugiat 
- A la recerca d’una cura mèdica.  
- El somni d’una vida millor.  
- L’engany i les màfies.  
- El benefici. 
- La frontera.  
- La documentació 
- La integració 
- ... 

 
 

 
 
 
 



Jocs del món  
 
Una de les virtuts de la diversitat cultural és la riquesa que ens aporta.  Abans d’acomiadar-

nos ens ho passarem d’allò més bé, a diferents jocs originaris d’indrets ben diferents.  Una 

manera ben divertida de conèixer i comprendre diferents cultures del món i que ens 

envolten. 

  


