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Raval: exemple de diversitat 

 

Objectius  

 
� Conèixer les característiques demogràfiques i culturals que trobem al barri del Raval de 

Barcelona. 
� Valorar les opinions de persones properes a un entorn multicultural. 
� Formar-se una opinió  sobre la realitat del Raval a partir de la informació obtinguda en 

una web i un vídeo.  
� Saber transmetre i argumentar aquesta opinió així com propostes de millora. 

 
Descripció de l’activitat  

  
A partir de la visualització d’un vídeo pertanyent a l’espai “Tot un món” de TV3, l’alumnat 
haurà  de respondre un qüestionari per aprendre a valorar les particularitats que ofereix un 
espai com el Raval de Barcelona. 
 
D’altra banda, amb les informacions i dades demogràfiques obtingudes en el vídeo i en la 
web: Braval hauran d’escriure una breu redacció presentant als companys/nyes la realitat 
actual d’aquest indret de Barcelona i aportant propostes de millora per als seus habitants.      

 
Recursos emprats  

 
Vídeo de la sèrie “Tot un món” de TV3. Web de voluntariat social amb dades del Raval. 
 

Temporització 
 
Una sessió d’una hora.  

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Adreçat a alumnat de 2n d’ESO. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  
 

   El primer pas per realitzar l’activitat és la visualització del vídeo de la sèrie “Tot un món” 
que dura 6 minuts, d’on l’alumnat podrà treure tota la informació per respondre el 
qüestionari. L’enllaç és el següent: 
 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=37216&p_ex=demografia&p_num=3 
 
• El segon pas és entrar en la web de voluntariat social anomenada “Braval”  ( apartat: 

punt d’anàlisi ) d’on els/les alumnes recolliran informació sobre la realitat del barri del 
Raval. I amb la informació obtinguda a partir de la web i el vídeo elaboraran una breu 
redacció. Hauran de donar la seva opinió sobre les condicions de vida dels/les 
immigrants, quins creuen que són els seus desigs i també què proposarien per millorar-ne 
les condicions de vida . 

 
• El tercer pas serà reunir-se en grups de 5 i cada component llegirà la seva redacció. De 

les 5 redaccions escolliran la que millor sintetitzi la realitat del barri, i fins i tot es pot 
plantejar la possibilitat que entre les aportacions de tots elaborin una nova redacció de 
grup. Sobretot  han de procurar que els quedin recollides totes les propostes de millora . 

 
• Després  es llegiran per a tota la classe les redaccions escollides o elaborades en grup.  
 



ARC-CERES 

 

• Per acabar s’obrirà un torn de paraules i es farà un col·loqui sobre pros i contres per a dur 
a terme les propostes. 

Si el grup no és molt nombrós  també us podeu plantejar la possibilitat de llegir les redaccions 
de tots els/les alumnes. 
 
L’adreça de la web és: http://www.braval.org/ca/obs/punt_d_analisi_de_l_entorn_social 

 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Continguts: 
 

1. Multiculturalitat. 
2. Característiques de la immigració a Catalunya. 
3. Característiques d’un barri multicultural ( barri del raval de Barcelona ) 

 
Competències: 
 

1. Competència social i ciutadana. 
2. Competència comunicativa lingüística i audiovisual, ús del vocabulari específic. 

 
Processos: 
 

1. Debats i exposicions orals. 
2. Anàlisi fonts primàries. 

 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat  
 
Mat_alumnat_Raval_exemple_diversitat 
 
Web vídeo: 
 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=37216&p_ex=demografia&p_num=3 
 
Web Braval: 
 
http://www.braval.org/inicicat.htm 
 
 

Itinerari 
 

 
Itinerari Títol element Ordre 

 
El planeta dels 7000 milions 
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