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Metodologia
El nou dossier didàctic de l’activitat-espectacle “Fàtima, la filla del carboner” es
pot trobar també en format electrònic a la web d’ús lliure:
www.altrespoblesaltrescontes.com
La web permet ”descarregar” a gust de l’usuari els pdf de les activitats o els continguts
pedagògics. Per tant, el mestre pot programar les activitats que vol realitzar i imprimirles o fotocopiar-les fàcilment, a partir de la selecció feta. És recomanable que,
prèviament, es faci una lectura atenta de la guia.
Les activitats estan adreçades directament a l’alumne, en segona persona. Ell, l’alumne,
disposa, normalment en un full, de la informació bàsica necessària per fer l’activitat i d’un
espai per respondre o efectuar la tasca demanada. Tot i això, és del tot recomanable que
el mestre verifiqui que es llegeix bé la informació prèvia, que s’entén i que es comprèn
el treball a realitzar. Són, per tant, activitats d’ús per a l’alumne, que el mestre dirigirà i
tutoritzarà segons el grau d’autonomia dels seus alumnes. El mestre no disposa d’una
informació addicional a la guia. Li caldrà una lectura atenta, amb intenció, de les dades
que acompanyen les activitats per conduir amb cura la seva realització. Això no treu
que el mestre pugui documentar-se i aprofundir en el coneixement del tema que ens
ocupa, segons el seu interès i criteri. Entre les activitats proposades, n’hi ha d’amplitud
i dificultat diversa, que requeriran, potser, més dedicació i preparació. Fixeu-vos-hi bé
a l’hora de programar-les i prepareu-les degudament. Bona part de les activitats són
d’ús individual, però també n’hi ha de petit grup com de grup classe. La guia alterna
propostes de més contingut amb altres –diguem-ne– més creatives i lúdiques.
Les activitats presentades emfasitzen en els continguts de l’emigració i la immigració.
Volen implicar els alumnes en aquestes realitats i posar de relleu el protagonisme que
aquests fenomens tenen a les nostres vides, les de tots. Les activitats, ens sembla, són
un camí encertat per ajudar a la comprensió i la valoració dels fets migratoris (tan
importants al nostre país com a la resta del món en general) de l’època actual com del
nostre passat.
Les activitats posen de relleu la rica realitat cultural del Magrib, que es fonamenta
sobretot en la cruïlla de les cultures àrab i amaziga (berber) i de la religió islàmica. Hem
considerat important destacar alguns aspectes de la societat amaziga, prou desconeguts
i positius, com ara la rellevància de la dona amaziga en la seva societat i cultura, que tan
bé il·lustra el propi conte de “Fàtima”.
Les activitats idiomàtiques permeten als alumnes familiaritzar-se de manera vivencial,
amb les llengües pròpies del Magrib. Idiomes ben diferents al català o al castellà, que
cada vegada són més presents als nostres carrers, entre el nostre veïnat. El cas de
l’amazic, la tercera llengua més parlada a Catalunya, és un cas ben paradoxal, ja que té
una escriptura pròpia, que no comparteix amb cap altra llengua, però en canvi, és més
propia de l’àmbit domèstic i familiar que no pas d’àmbits formals.
Les propostes didàctiques aborden també el tema religiós, des del vessant de la cultura,
no de la confessionalitat, lògicament. L’Islam és molt present al Magrib en tots els
àmbits. Tant a nivell de la vida de les persones, de les famílies, com de la societat i la
cultura en general. Aquesta realitat es fa sentir amb una gran força també entre bona
part dels magribins emigrats arreu del món.

