
RESUM DE LES ACTIVITATS REALITZADES SOBRE LA 

POBRESA 

 

Les activitats realitzades al voltant del tema de la pobresa bàsicament han estat dues, 
en funció de l’edat dels infants. A Infantil i a 1r es va explicar el conte “L’última parada 
al carrer Market” i a partir de 2n es va treballar a partir del visionat d’un vídeo (facilitat 
per la Comissió de Solidaritat de l’Afa de l’escola) en el que se’ls hi demanava a uns 
nens i nenes d’un país africà que els hi diguessin tres desitjos, i després es repetia 
amb nens i nenes espanyols/es, evidenciant la diferència de prioritats entre una realitat 
i l’altra i donant peu a la reflexió. 

A continuació cada monitor/a ens explica breument en què va consistir la seva 
activitat: 

 

DE P4 A 1r 

P4A 

Els  de la classe de la Selva vam llegir el conte i una vegada acabat, van dibuixar el 
que havien entès i el que els hi havia agradat més del conte. 

P4B 

El conte tractava de la pobresa, de compartir i ajudar als altres. Els infants van fer un 
dibuix lliure on expressessin el fet de compartir. Els va agradar ser partícips d’alguna 
manera. Els vaig dir que el dibuix era un regal amb els seus desitjos per a les 
persones i els infants sense diners. 

P5A 

Nosaltres vam explicar el conte d’una manera participativa, és a dir, anava fent 
preguntes i anava interactuant amb ells i elles! Després, vam representar en forma de 
dibuix la part que més els hi va cridar l’atenció del conte, o dibuixos de valors com 
compartir, repartir...  

P5B 

Primer els hi vaig explicar el conte i després vam parlar amb els infants, reflexionant 
sobre aquelles parts ens el que el nen protagonista es fa preguntes sobre les 
diferències entre el que tenen uns i altres. Després van fer un dibuix.  

1rA 

L’objectiu de l’activitat ha estat treballar les emocions dels nens i nenes a través del 
tema de la pobresa, apropar el concepte de pobresa als infants i parlar-ne sense 
tabús.  



Primerament hem parlat de la pobresa a classe, preguntant als nens i nenes si sabien 
què era la pobresa. Tots els seus comentaris situaven la pobresa molt lluny, a altres 
països i com si fos un problema greu, però del que estan molt lluny. Desprès, a través 
del conte, hem explicat com és un dia d'un nen i la seva àvia, en risc d'exclusió social 
degut a la pobresa. Desprès de la història i d’exemplificar situacions que poden ser 
més properes per ells i elles, hem intentat tenir un debat, en el que han entès com 
coses tan bàsiques per ells i elles, com el fet de poder menjar i escollir si els hi agrada 
el que els hi posem al plat o no, és una elecció que no tenen altres grups o individus.  

Crec que l'activitat els ha fet pensar i plantejar-se la realitat d'altres persones, ja sigui 
en situacions més properes o més allunyades d’ells i elles.  

1rB 

Un cop llegit el conte,  els infants van estar parlant de les desigualtats que hi havia al 
món, i per últim van fer un dibuix relacionat amb el conte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE 2n A 6è 

2nA 

Es va demanar als infants que escrivissin tres desitjos. Després van visionar el vídeo i, 
un cop vist, se’ls hi va demanar als nens i nenes que tornessin a escriure tres desitjos. 
Algun@s els van canviar i es va generar una sèrie de reflexions, es van quedar 
pensatius/ves, “els hi va tocar la fibra”. 

2nB 

L'activitat de la pobresa va consistir en que cada infant escrivís 3 desitjos, de qualsevol 
tipus, materials, irreals...  

A continuació vam veure un vídeo on infants d' un país africà i infants espanyols 
demanaven 3 desitjos. A partir d'aquí vam obrir un espai de debat a la classe i qui ho 
va considerar va refer els seus 3 desitjos i els va canviar. 

3rA 

Primer vaig demanar als nens i nenes que escrivissin en un paper tres desitjos. 
Després vam visionar el video, i un cop vist vam fer debat i reflexió, comparant el que 
havien dit abans de veure’l i què en pensaven després. 

3rB 

Vaig convidar que pensessin algun desig que volguessin que es fes realitat i després 
van compartir-ho a la resta de classe (la majoria eren: una play4, ser el millor a 
l’among us i coses per l’estil), després vaig posar el vídeo i els vaig preguntar què en  
pensaven. I van dir que érem egoistes, que teníem molta sort d’haver nascut aquí, etc. 
Alguns van dir que canviarien els seus desitjos. I també hi va haver un nen que va dir 
que aquí també hi ha persones que no tenen casa i són pobres (aleshores vaig aclarir 
que la pobresa no és ser de Gambia o similar, sinó el fet de no tenir casa, no tenir per 
menjar, etc.). 

4tA 

Els hi vaig preguntar als nens i nenes què demanarien si poguessin fer realitat tres 
desitjos. Van ser molt conscients i la majoria, a banda de demanar coses típiques de la 
seva edat (tenir super poders, l'última consola etc…) demanaven que es cuidés més el 
planeta, que hi hagués més menjar per als nens pobres... Desprès de veure que 
demanaven els nens d’Uganda, van fer la reflexió: "Tenim masses coses i no ens 
calen". 

4tB 

Vaig començar l'activitat demanant-los que m'expliquessin quins eren els seus desitjos 
(entre 1 i 3). Un cop vist el video, vam fer debat sobre els desitjos que havien demanat 
s i vam reflexionar sobre els dels nens i nenes del video (col·legi, aigua, menjar, roba) i 
les diferències entre les prioritats d’uns i els altres. 

 



4tC 

Els hi vaig demanar que imaginessin que un geni els concedia 3 desitjos, i cada un/a 
els havia d'escriure en un paper (qui va voler va escriure-hi o no el seu nom) i després 
em van donar els papers i vam compartir els seus desitjos. Un cop compartits els hi 
vaig explicar que a Uganda (Àfrica) els hi havien fet la mateixa pregunta a diversos 
nens i nenes. Abans de llegir les respostes els hi vaig preguntar: Què penseu que han 
demanat els infants d'Uganda? I si pensaven que els desitjos dels infants d'Uganda 
eren molt diferents dels d'ells. Cada nen/a va respondre el que pensava i després els 
hi vaig llegir les respostes del infants d'Uganda i els hi vaig preguntar si ara algú 
canviaria algun dels seus desitjos (bastants infants van fer canvis) i també vam 
debatre sobre el perquè d'aquestes diferències. I els hi vaig demanar si ells/elles tenen 
idees per posar solució a aquestes diferències. Les respostes van fer sortir temes com 
la pobresa, les injustícies, els interessos polítics, els països rics i pobres... varem 
debatre i es varen fer reflexions interessants al respecte.  

5èA 

Els hi vaig demanar als nens i nenes que pensessin tres desitjos i els vam compartir 
fent una llista a la pissarra. En general van ser molt assenyats i amb molta coherència. 

Després varem visionar el vídeo i molts nens i nenes van dir que canviarien algun dels 
seus desitjos per un altre per millorar aspectes de la vida o del món. Per exemple, un 
nen va dir en un desig que volia convertir-se en un superheroi que es diu Venom, i 
després en el debat va comentar que ho canviaria per aturar la Covid al món. 

  

5èB 

Primer els nens i nenes van escriure 3 desitjos en un full. Després vam veure el vídeo i 
en acabat, qui va voler, va reflexionar en veu alta què li havia semblat el vídeo, quins 
eren els seus desitjos i si en canviaria algun. Finalment vam fer un núvol de paraules 
amb allò que havien après o que s'emportaven de la sessió. 



  

 

 

 

 

 

 

 

6èA 

Vam veure el vídeo i després el vam comentar. Va participar tota la classe. Com 
activitat van fer un mural sobre el vídeo fent referència als somnis q tenien els nens/es 
i tres punts importants del que podríem canviar nosaltres (tot i que en el mural van 
participar només un grup reduït per fer-lo).p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6èB 

Vam parlar de la diferència entre necessitats i capricis, i realment s’adonen del que és 
una necessitat vital i el que no, i de quines diferències tan abismals hi ha entre els 
nens d'Uganda i els d'aquí. Vam veure clarament que el que tenim és massa... i a 
sobre li donem poc valor. El fet de tenir una casa, menjar, roba, són coses bàsiques 
que els d'aquí hem donat per descomptat que hi són... mentre que els nens i famílies 
d'allà, desitgen tenir-ho. 

Més enllà del tema dels desitjos i necessitats bàsiques, vam parlar de temes com per 
exemple el bulling, una cosa que per edat entenen perfectament que és un tema molt 



seriós, i que  saben que aturar-ho no és fàcil però que està al nostre abast el poder 
frenar aquest tipus de conductes, i això es fa no recolzant conductes que fan alguns 
per tal de burlar-se dels altres. I com es fa el fet de no recolzar? parlem de no riure les 
gràcies d'aquest, de tenir valor a l’hora dir les coses que sabem que no són 
correctes... 

Va sortir també el tema del respecte cap a la bisexualitat, ja que consideren que 
tothom tenim dret a estimar a qui vulguem, ja que l'amor és lliure. 

Alguns dels nens i nenes em van demanar posar el vídeo una segona vegada, i així el 
debat va ser més intens. 


