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Treball de síntesi sobre un país concret d’Àsia

Oferta d’activitats de suport al treball de síntesi per als centres que optin per treballar un dels països de la col.lecció “L’Àsia, un
continent divers”. (Ed. Icaria).
Objectius
· Donar a conèixer les característiques geogràfiques, econòmiques, polítiques, socials, culturals i religioses principals dels diferents
països que integren el continent.
· Aprofundir una mica més en el coneixement d’un país concret d’Àsia.
· Conèixer diferents aspectes de la vida quotidiana de la seva gent.
· Plantejar i analitzar alguns dels problemes principals que viu el continent, o alguns dels seus països en particular, i les propostes
de solució que surten dels seus governs i de les seves societats civils.
· Ajudar l’alumnat a identificar i qüestionar els estereotips que la població jove del nostre país té sobre la gent d’Àsia.
· Aprendre a treballar un tema des d’una perspectiva multidisciplinar.
Continguts
Molt variats segons els temes i el país que es decideixi treballar.
Metodologia
El centre educatiu tria el país que vol treballar, adquireix el llibre corresponent a través de l’ Escola de Bambú i aquesta li proposa
una sèrie de tallers per a fer dins del treball de síntesi. En concret se li ofereixen dues activitats dirigides directament per l'Escola
de Bambú: una de presentació i una de cloenda. La resta d'activitats del treball de síntesi, fins completar les hores, les assumiria
el propi centre escolar amb el suport, si ho creu necessari, de l'Escola de Bambú.
Àrees relacionades
Pràcticament totes, ja que els materials estan concebuts per a ser treballats de forma transversal i interdisciplinar, tot i que una
part important del treball de síntesi correspon a les àrees de ciències de la naturalesa i ciències socials.
Països que oferim
L’Índia, el Pakistan, Bangla Desh, el Nepal, Sri Lanka, Buthan, Vietnam, el Japó, l’Iran, l’Afganistan, les Filipines i Indonèsia.
Nombre d’activitats i durada
Una o dues activitats de 90 minuts per grup-classe.
Procediment
El centre educatiu tria el país que vol treballar; a través de l’Escola de Bambú adquireix el llibre corresponent i aquesta li
proposa una sèrie de tallers per fer dins del treball de síntesi.
Lloc de realització
Al centre educatiu o a Casa Àsia (Av. Diagonal, 373, 08008 Barcelona).
Reserves
Empleneu i envieu a escoladebambu@casaasia.es el formulari de sol·licitud que trobareu a www.casaasia.es/bambu.
NOTA: Els llibres per al treball de síntesi es poden consultar a la Mediateca de Casa Àsia, a totes les biblioteques de la Diputació de Barcelona i a molts dels CRP
de Catalunya. Per a comprar-los consultar amb la coordinadora de l’Escola de Bambú.
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