ARC-CERES

Participem en un programa de TV3: Tot un món
Objectius




Compartir l’experiència de la immigració des de tots els àmbits.
Escriure un mail a un un organisme públic per sol·licitar l’aparició en un
programa.
Enumerar els avantatges de viure en una societat multicultural

Descripció de l’activitat
L’alumnat haurà d’escriure un correu electrònic a TV3 explicant la seva pròpia
experiència amb la immigració, ja sigui com a protagonista, amic/ga, company/nya
de classe des d’una òptica positiva. La finalitat és aparèixer en el programa de TV3
Tot un món.

Recursos emprats
Qüestionari. Web TV3

Temporització
Una sessió de 2 hores.

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

Aspectes didàctics i metodològics
Primera sessió:
El primer pas que haurà de seguir el professorat és presentar a l’alumnat
documental de TV3 Tot un món. Es pot utilitzar l’enllaç següent:
http://www.tv3.cat/ptv3/tv3TotsVideos.jsp?idint=162530025
I com exemple d’un dels capítols es pot visualitzar aquest ( 6:09 minuts ):
http://www.tv3.cat/ptv3/tv3TotsVideos.jsp?idint=162530025
Un cop els nois i noies coneguin el programa, el professorat explicarà que l’objectiu
serà escriure un mail al programa on per parelles s’explicarà l’experiència que es té
o s’ha tingut amb la immigració, ja sigui en primera persona o en tercera perquè es
coneix a algú (amic, parent, company/a de classe) amb l’objectiu de sortir a un dels
capítols de Tot un món.
Segona sessió:
Redactat del correu. Primer per parelles s’explicaran la seva pròpia història i
decidiran quina és més interessant. Es seguirà la pauta que es trobarà a Material de
l’alumnat per escriure el mail on s’explicarà que es tracta d’un grups d’alumnes del
centre x que estan estudiant la unitat de la població i els moviments migratoris i
que el fet d’explicar-ho en un programa de televisió les seves experiències els
ajudarà a adquirir la competència social i ciutadana.
Un cop revisat, s’enviarà un correu a l’adreça que surt a aquest enllaç:
http://www.tv3.cat/programa/20207/Tot-un-mon/Participacio-en-el-programa
on s’indica que volen conèixer les teves històries.
En cas d’haver-hi una resposta positiva l’alumnat podrà ser el protagonista d’un
dels episodis.
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Si al realitzar l’activitat el programa ja no s’està emetent, es pot continuar amb tot
el procés a excepció d’enviar el correu electrònic. Els vídeos dels programes emesos
per TV3 romanen a la web durant molt de temps (anys).

Continguts, competències i processos que es treballen de
forma destacada
Continguts:
1. El fenomen de la immigració
2. La vida de les persones que han emigrat.
Competències:
1. Competència social i ciutadana.
2. Tractament de la informació i competència digital.
3. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
Processos:
1. Anàlisi de fonts primàries

Documents adjunts
Material de treball per a l’alumnat
Mat_alumnat_tot_un_mon
http://www.tv3.cat/ptv3/tv3TotsVideos.jsp?idint=162530025
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