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Presentació de Nous Materials
Teniu a les mans, o impressionat a la pantalla de l’ordinador, el nou dossier
didàctic de l’activitat-espectacle: “Fàtima, la filla del carboner”. Com sabeu, aquesta
proposta forma part de la trilogia d’activitats i espectacles ‘Altres Pobles, Altres Contes’,
adreçades als alumnes de cicle mitjà d’educació primària.
Aquesta activitat-espectacle té un llarg recorregut per un munt d’escoles del Baix
Llobregat, el Barcelonès i el Vallès Occidental. Són més de 10 anys oferint una proposta
de qualitat que ha estat mereixedora d’una gran acceptació per part dels alumnes i
mestres participants.
“Fàtima, la filla del carboner” (conte berber1, o millor dit amazic), per ser fidels a la
terminologia adoptada en aquesta activitat i que considerem la més correcta), és un
dels camins que ens permet treballar amb els nostres alumnes, a l’aula, les relacions
interculturals, en especial amb la comunitat magribina.

L’activitat és doble:
- l’assistència participativa, vivencial, a l’espectacle del Teatrí d’Abdul: “Fàtima, la filla
del carboner”. Per a més informació, consulteu www.piratakim.com
- la realització d’un seguit d’activitats didàctiques: actualitzades, engrescadores i
significatives, per part dels alumnes, amb la dinamització dels mestres. Aquestes
activitats s’inclouen en aquesta proposta que anomenem “Nous materials didàctics”.
Consulteu www.altrespoblesaltrescontes.com
Com veureu aviat, els nous materials didàctics són força diferents als que fins ara
acompanyaven l’activitat. El nou dossier, renovat i de qualitat, tant pel que fa als
continguts educatius com pel que fa als continguts estètics del dossier, suposa un salt
de qualitat i una aposta més sòlida per conèixer dins l’aula el nou veïnat magribí i la
seva cultura. Espero que la seva utilització us sigui de profit. Us convidem també a dir
la vostra per millorar entre tots aquests materials didàctics (contacte: Quim Arnal, kim.
arnal@gmail.com).
“Fàtima, la filla del carboner” és una proposta educativa per treballar la dimensió
intercultural del currículum. El dossier didàctic ens ofereix l’oportunitat d’apropar els
alumnes a la cultura magribina, cultura que té una presència molt important a casa
nostra. I ho fa amb un reguitzell d’activitats variades, significatives i – esperem –
engrescadores. Els participants d’aquestes activitats descobriran una cultura nova, molt
propera i de ben segur interessant. Coneixeran com s’ha interrelacionat aquesta cultura
des de fa molt temps, a l’igual que ara, amb la nostra cultura.
1: La designació berber és presa del francès (que, al seu torn, va pendre-ho de l’àrab), que popularitzà
aquesta designació en època colonial. Encara que és possible que la forma àrab provingui del llatí
barbarus (en grec, bavrbaro), estranger, bàrbar. Els antics no anomenaven pas barbari els amazics
antics, sinó que els anomenaven mauri, umidae, gaetuli, livbue i, també, mazices/mavzike. Per això
preferim amazics, que és una designació més antiga i alhora és la pròpia en la llengua d’origen, on es
diu amaziv.
Podeu consultar el material didàctic:
http://www.xtec.cat/lic/centre/alumnat/modul_optatiu_amazic_secundaria.pdf
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