PER TREBALLAR A CLASSE

UNITATS DIDÀCTIQUES

AUDIO

RUBY BRIDGES,
LA PRIMERA NENA NEGRA
DINS DEL MÓN DELS BLANCS
A través de l’escolta d’aquesta narració verídica podreu treballar amb el vostre alumnat valors
com la igualtat entre les persones i el pluralisme.
S’explica la història d’una nena afroamericana que, després de molts esforços dels seus pares,
va aconseguir anar a una escola que fins aleshores només era per a blancs.
Cicles
Mitjà
i superior

Temps
45 minuts

Lloc de
realització
Interior

Valor
Igualtat

Presentació
de l’activitat

Valors relacionats
Pluralisme, respecte
i perseverança

Escoltar
l’àudio

Debat

Organització
a l’espai/aula
Grup classe

Reflexió
final
i conclusió

Objectius d’aprenentatge

Continguts

· Reconèixer, mitjançant una història verídica,
què vol dir diferència, igualtat i equitat, i sentir
la diversitat (social, cultural, de gènere i
d’orientació afectiva) com un fet enriquidor
de la convivència.

· Coneixements dels valors d’igualtat, equitat,
respecte i altres valors associats, com ara
pluralisme, perseverança, justícia, etc., a través
d’exemples de la vida quotidiana dels nens
i nenes.

· Identificar, analitzar i rebutjar les situacions
d’injustícia i discriminació per raó de gènere,
origen o creences que existien en la societat
americana del segle XIX, però també en altres
llocs.

· Identificació i rebuig dels comportaments
i actituds discriminatoris que es veuen
reflectits en el relat de la història.

· Valorar l’esforç de les persones com la Ruby
per eradicar les situacions d’injustícia i discri
minació.

www.fcbkids.cat

· Desenvolupament del sentiment d’empatia
i actituds que garanteixin la voluntat de canvi
envers la situació plantejada en l’àudio.
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Metodologia
· L’activitat comença amb una presentació sobre
el que es farà en aquesta sessió. Tot seguit, es
procedirà a escoltar un parell de vegades
l’àudio, que en aquest cas té una duració
d’1 min 34 s, amb tot el grup classe. Per acabar
de garantir una correcta comprensió del relat es
passaran a resoldre possibles dubtes que tinguin
els infants.
· A continuació, mitjançant un debat reflexiu, es
treballaran els diferents continguts ètics i morals
a través de preguntes que propiciïn el diàleg.
· Es finalitzarà amb una reflexió final, de manera
conjunta, per recordar i recopilar tot el que s’ha
dit durant l’activitat.

Criteris d’avaluació
· Mostrar interès i atenció durant tota l’escolta
de l’àudio i participar amb responsabilitat,
respectant el torn de paraula i les opinions
dels companys durant el debat.
· Conèixer la història de la Ruby Bridges i el que
va haver de viure quan era petita per culpa
de les desigualtats racials.
· Reconèixer la realitat social dels Estats Units
a mitjan segle passat, les diferències racials a què
estaven sotmeses les persones de color i tot
el que van haver de lluitar i segueixen lluitant per
aconseguir els mateixos drets que els blancs.

Organització a l’aula
i distribució de l’espai
L’activitat es farà en grup classe i la distribució
de l’espai es farà de tal manera que faciliti una
wbona comunicació de grup.

Possibles preguntes per al debat reflexiu
1. Com penseu que es devia sentir la Ruby, els seus
pares i el seu entorn, quan no se’ls permetia
anar a l’escola pel sol fet de ser negres?
2. Creieu que, dins d’aquest grup classe, tots som
iguals? (Destacar que alguns nens són més alts,
altres més baixos, amb color d’ulls diferent, etc.)
Però som un mateix grup classe?
3. Tot i no ser iguals, a la classe es respecten els
companys? Posem exemples? Creieu que avui
en dia, dins de la nostra societat, veient el que
ens rodeja, hi segueix havent algun tipus
de discriminació?

Recursos

Recursos materials associats amb l’activitat
al web fcbkids.cat/Barçakids
Fitxer d’àudio digital
Ruby Bridges, la primera nena
negra dins del món dels blancs
					
Tràiler de la pel•lícula Ruby Bridges
Aquí podreu veure un petit tràiler en anglès
de la pel•lícula que es va fer sobre
la Ruby Bridges i la seva història.
Imatges associades:
Ruby Bridges que surt del seu primer
dia d’escola.
Ruby Bridges en l’actualitat.
Ruby Bridges als sis anys.

Competències bàsiques
· Competència comunicativa lingüística i audiovisual
· Competència social i ciutadana
· Competència d’aprendre a aprendre
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