
FEM LA MALETA 
Proposta informativa sobre mobilitat internacional de treballadors

D E S E N V O L U P A M E N T  D E  L ’ A C T I V I T A T

Les deu coses imprescindibles a tenir en compte si vols 
anar a treballar a l’estranger

DUR ADA
·L’activitat té una durada 
aproximada d’una hora i mitja
·Presentació SMIT i activitat (5 
minuts), representació (10 
minuts), ampliació d’informa-
ció (30 minuts) i debat obert 
(45 minuts)

A QUI  S’ADREÇ A
Públic en general interessat en 
cercar feina a un país estranger, 
especialment joves

MATERIAL NECESSARI
· Ordinador, canó i equip de so 
per passar power point i per 
reproduir el soroll d’ambient i 
la crida d’embarcament de 
l’aeroport.
· Micròfons de diadema pels 
actors

DADES DE CONTAC TE
Centre d’Informació per a 

Treballadors Estrangers (CITE)

Via Laietana, 16, 1r

08003 – Barcelona

Tel 93 481 27 20 (Esther)

 

Ens trobem a la sala d’embarcament de l’aeroport del Prat. Per 
megafonia es crida als viatgers a embarcar i els viatgers fan una 
cua. La Laia, que treballa com a hostessa d’una companyia aèria, 
controla la targeta d’embarcament dels viatgers que van entrant 
cap a l’avió. 

Quan li toca el torn a l’Eva, se n’adona que no sap on és la targeta 
d’embarcament. Obre la seva maleta sobre la taula i comença a 
buscar-la entre les seves pertinences. Dins de la maleta hi porta la 
roba i altres objectes que l’Eva ha decidit emportar-se. Entre 
aquests objectes, hi ha els deu documents imprescindibles per 
garantir l’èxit d’aquest viatge. 

L’Eva explicarà cadascuna d’aquestes deu coses que anirà traient 
de la maleta mentre intenta trobar la targeta d’embarcament. Ho 
intercalarà amb diferents objectes o peces de roba per fer el relat 
més atractiu i divertit, (osset de peluix, pernil, bossa d’aigua calen-
ta, aneguet de goma, barret rus...). 

Finalment, un cop acabada la representació, l’Eva amplia la infor-
mació donada i repassa les deu coses imprescindibles i �nalment 
s’obre un torn de paraules amb el públic.
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