UN MÓN DIVERS
EN PARLEM?
A C
 reus que la pinça blava de la foto és pitjor que la resta?

Comenteu-ho entre tots.
B P
 er què l’Alfons compara l’aneguet lleig del conte amb la Jocelyn?
C E
 ls nens i nenes entenen que els protagonistes del conte són injustos

amb l’aneguet. Però quina actitud tenen amb la Jocelyn? Què els diríeu?
D C
 oneixeu cap cas en què una persona sigui marginada o discriminada

pel color de la pell, l’aspecte o algun altre criteri? Com creieu que se sent?

T’HI APUNTES?

Ser així o aixà, haver nascut
aquí o allà, tenir això o allò...
Tothom és diferent, però no
per això hem de ser tractats
malament. Hi estàs d’acord?

 eieu en rotllana i tanqueu els ulls.
1 S
2 El mestre o la mestra us enganxarà un gomet al front.
3 Q
 uan obriu els ulls, i sense parlar, heu de fer grups ben separats

Vet aquí un conte
Coneixeu el conte?

—I parlant d’injustícies, a veure, coneixeu el conte
de l’aneguet lleig? —pregunta l’Alfons.
—Sííííí! —responen els nens i nenes de la classe.
—I què en penseu? —pregunta l’Alfons.
—No és just que tothom el menyspreï només perquè
és diferent —diu la Lara, amb l’aprovació de la resta.
—Molt bé, Lara. Però, aleshores, si veieu tan clar això
en el conte, per què ningú no juga amb la Jocelyn?
Avui no ha vingut i en podem parlar —diu l’Alfons.
—És que és molt rara! —respon la Candela.
—I està molt grassa i no pot córrer —afegeix en Jofre.
—Heu vist quins cabells porta? —riu la Gemma.

Qui és l’Alfons?

—És diferent, com l’aneguet lleig? —intervé l’Alfons.

els uns dels altres... Què ha passat?

QUÈ HEM APRÈS?
 uin criteri heu fet servir per a formar els grups? Algú us ha dit
Q
que havia de ser així?
Per què ens apropem a aquells que s’assemblen més a nosaltres?
	
Si t’has quedat sense grup, com t’has sentit? Si no t’ha passat,
t’has adonat que passava a algun company o companya?
Què has pensat?

Al món hi ha molts tipus de persones i totes tenim els mateixos drets.
De vegades, es donen situacions de marginació o de discriminació
pel fet de tenir un color de pell diferent, de ser nen o nena, de tenir
un aspecte físic determinat... Ens hem de posar en el lloc dels altres
i pensar si ens agradaria rebre aquest tracte.

