Hàbitat. Guia d’activitats per a l’educació ambiental 		

2. Apreciant la diversitat de la vida
17. Festa de benvinguda

Targetes dels grups culturals

• Sou els amfitrions d’una festa de benvinguda als estudiants estrangers. Sou tal com sou, no fingiu i comporteu-vos de manera natural,
procurant ser amables amb les persones noves i integrant tothom
al grup. Com a amfitrions, vosaltres us encarregareu de controlar la
música, els refrescos i el menjar.

• Sou de la Gelada, un extens país fred de pocs habitants. A la vostra
societat tocar-se i acostar-se als altres és molt important: és un signe
d’acolliment i afecte. Ser amable i mostrar-se ben educat significa
abraçar els amics i acostar-se molt a les persones quan s’hi enraona.
No teniu una gran necessitat de parlar, però us sentiríeu sols i menyspreats en un ambient on la gent guardés les distàncies.

• Sou pobladors de l’illa Menuda, un petit país tranquil, força poblat.
La convivència es manté mercès a un gran respecte a la intimitat dels
altres. Per això és de bona educació guardar les distàncies quedant
unes passes allunyats de les altres persones i parlar molt fluixet. No és
habitual que ningú xerri sense necessitat i és impensable iniciar una
conversa entre desconeguts, i més si no sou a casa vostra. Es considera de bon gust respondre respectuosament amb monosíl•labs la
primera vegada que es parla amb algú.

•Els habitants de la Tabola sou coneguts per la vostra simpatia i bon
humor. Es diu que sempre esteu alegres i a punt de fer broma i considereu estrany que algú no segueixi el vostre «rotllo». La veritat és que
sou molt xerraires, oberts, espontanis i sense gaires falsos respectes: la
sinceritat és la vostra gran virtut. Us agrada riure-us una mica de tot i
de tothom: és de bona educació perquè això alegra l’ambient. Parleu
en veu alta (francament, el que feu sovint és cridar), canteu o piqueu
de mans. Us sentiu una mica rebutjats si la gent és massa seriosa i us
dirigeix mirades impertinents.

