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Coneguem el Marroc
El Marroc és un país del nord d’Àfrica. Se situa just al sud d’Espanya. De fet,
només se separen per un braç de mar molt petit, l’estret de Gibraltar. Amb aquesta
regió del món ens uneixen moltes coses, que tenen a veure amb la nostra història,
llengua, costums, monuments, cultura, etc. Aspectes del passat, del present i del
futur.
Al Marroc viu gent diversa. Els àrabs i els amazics són la població principal d’aquest
país que també compta amb importants minories, com ara jueus, gitanos, africans
subsaharians, etc.
Aquest país és lloc de destí de molts turistes d’arreu del món, interessats per la
seva cultura, les ciutats monumentals, els espais naturals, la gastronomia, el clima
i l’exotisme oriental d’aquesta part del món.
Us convidem, tot seguit, a fer un passeig pel Marroc i a conèixer alguns aspectes
interessants d’aquest país fascinant i proper.

Activitat 1. Coneguem el Marroc
Tens davant teu un mapa del Marroc (pàgina 16). Et convidem a:
- Dibuixa allà on et sembli que és correcte els monuments característics de
les ciutats més importants del Marroc, algunes d’elles anomenades «ciutats
imperials» (els trobaràs reproduïts al marge esquerra del mapa).
- Pinta els elements de la natura (muntanyes, dunes, mars, rius, vegatació,
animals, etc.).
- Fes allò que et sembli més oportú per millorar el mapa, per fer-lo més bonic i
decorat.
- Retola, al mapa, la paraula Marroc en caligrafia àrab (la tens escrita més avall).
Hem preparat un lloc ideal per fer-ho, busca’l. I no oblidis fer un marquet de la teva
invenció al voltant de la paraula esmentada.

Mestre: mostreu als alumnes la situació geogràfica del Marroc i de la península
Ibèrica dins d’un context general, i destaqueu la proximitat que mantenen
aquestes dues regions. Utilitzeu mapes de penjar o internet si disposeu de pissarra
digital.
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