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Pensem en grup
Anem a pensar i a expressar de viva veu les nostres opinions i raonaments sobre
alguns aspectes que hem vist –i estudiat– en aquest dossier.

Activitat. Pensem en grup
Feu una xerrada tot el grup classe, moderada pel mestre. El tema a
reflexionar i valorar són les 4 afirmacions escrites més avall.
Disposeu inicialment de 5 minuts per llegir les afirmacions i comentar-les, si ho
voleu, amb el vostre company més proper. Després, tot el grup disposarà de 7
minuts per comentar o debatre les frases, una a una. El mestre controlarà el temps
i la manera com es condueix l’activitat perquè la pensada sigui àgil i variada.
Afirmacions:
1- “La religió cristiana i la musulmana tenen molts trets en comú”
2- “L’amazic és una llengua important a Catalunya”
3- “Tots som immigrants”
4- “Els immigrants tenen la seva pròpia cultura, costums diferenciats. Això és
un problema, una complicació, o una riquesa més de la nostra societat. En quina
proporció o magnitut penseu que és una cosa o una altra”.
Justifiqueu les vostres opinions i aporteu-ne exemples. No es tracta d’encetar un
debat o de caure en polèmiques superficials que empobreixin la “pensada”. Hem
de procurar també ser concisos per facilitar que molts companys puguin dir la
seva.
Fixeu-vos en les opinions exposades. Segur que hi ha parers diferents. Això és bo
i enriquidor, i la base del nostre sistema democràtic, però no oblideu d’expressarvos de la forma deguda i inspirada en valors positius. Finalment haureu de ser
capaços de treure conclusions generals: una idea o idees de grup, senzilles i clares.
Haureu d’estar molt atents per no perdre el to d’entesa d’aquesta pensada col.
lectiva, constructiva, com representativa del vostre grup.
Mestre, aquesta pensada ens ha de permetre:
- Posar en dubte els tòpics que tots patim.
- Avaluar d’alguna manera la incidència de les activitats realitzades en les idees
personals i de grup.
- Posar en ús i valor els aprenentatges realitzats.

