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1. Presentació
El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia és un projecte educatiu per a la
promoció i difusió dels drets dels infants, recollits a la Convenció dels Drets dels Infants
(en vigor des del 1998) i el seu reconeixement com a ciutadans i ciutadanes de ple
dret.
Va dirigit als nens i nenes de 3r, 4t i 5è de primària de les escoles de Barcelona.
El Pregó té com a objectiu iniciar els infants en processos participatius basats en la
coresponsabilitat i la ciutadania activa i fer conèixer les seves institucions polítiques i
de participació ciutadana de Barcelona. Incideix en la importància dels valors com
la convivència i la participació a la ciutat, i potencia la implicació de l’alumnat en la
millora del seu entorn.
En aquesta edició s’ha escollit com a tema vehicular el llarg camí que recorren les
persones refugiades. Per una banda es vincula, a una història generada pels mateixos
infants d’un nen o una nena que ha hagut de marxar de casa seva. I per l’altra,
s’elaboren propostes per garantir els drets que s’han vulnerat de les persones que es
veuen abocades a aquest procés.
Aquesta feina permet conèixer la problemàtica que viuen les persones refugiades,
analitzar la situació des de la seva perspectiva i afavorir la implicació de tots els infants
que participen en aquest projecte.
Així mateix, en darrera instància es busca engrescar l'alumnat perquè sentin l’espai
ciutadà de manera propera i convidar-los a repensar la manera com ens relacionem.
Enguany, l’activitat d’encàrrec del pregó es portarà a terme al recinte emblemàtic
de la Fabra i Coats, ubicada a Sant Andreu. En aquest districte es troba un dels
dispositius d’acollida per a les persones refugiades amb què es dota la nostra ciutat.
Com a complement de la feina realitzada i amb la finalitat de conèixer l’aportació
d’aquesta antiga fàbrica a la ciutat, hi ha la possibilitat de posar a disposició dels
centres que ho considerin interessant i de forma voluntària, d’una visita a la recinte,
de la mà de l’entitat Amics de la Fabra i Coats, on s’explica la seva història.
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2. Consideracions pedagògiques
2.1. Metodologia general i objectius
La metodologia proposada per a l’elaboració del pregó parteix de la construcció
d’històries d’infants que s’han vist forçats a sortir de casa i que, després d’un llarg
trajecte, han acabat en un camp de refugiats.
Aquesta construcció narrativa farà que les nenes i els nens reflexionin sobre la
vulneració dels drets que pateixen les persones refugiades i que elaborin propostes
per garantir la seva salvaguarda quan arribin a Barcelona.
Tota aquesta feina es combina amb reptes literaris que permetran elaborar un pregó
de qualitat estètica i de contingut.
Amb aquest plantejament pedagògic les activitats queden immerses en el currículum
escolar de primària i tenen una vinculació directa amb el desenvolupament de les
competències bàsiques del pla educatiu.
Els tres objectius que segueix aquesta proposta són els següents:
1. Veure la cara humana de les històries de les persones refugiades amb la
intenció d’empatitzar amb elles.
2. Reflexionar sobre situacions que fan que es vulnerin drets i la manera com
es pot aconseguir treballar per la seva salvaguarda.
3. Sentir-se coresponsables en l’acollida de persones refugiades a Barcelona i
generar propostes per garantir els seus drets.
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2. Consideracions pedagògiques
2.2. Competències curriculars
La proposta contribueix al desenvolupament de les següents competències curriculars:
Les activitats proposades per desenvolupar a l’aula abans de l’encàrrec del pregó
ens serveixen per treballar els drets i fomenten el diàleg entre els i les alumnes. Són una
eina per descobrir els aspectes principals dels seus drets i deures i estan relacionades
amb la competència comunicativa i del tractament de la informació.
En les dues trobades dels centres escolars (la primera per rebre l’encàrrec del
pregó i la segona per fer-ne la lectura) es promou l'autonomia i iniciativa personal,
el coneixement i la interacció amb el món físic i les competències específiques
centrades a conviure i habitar el món. En els diferents espais de joc, els nens i nenes
construiran el seu propi coneixement, i hauran de relacionar-lo amb el seu entorn més
proper i amb la manera com participen de la ciutat.
Els reptes poètics incidiran en la competència artística i lingüística, alhora que a través
dels temes que es proposaran es desenvoluparà la competència social i ciutadana.
El pregó es generarà seguint una dinàmica cooperativa per treballar en equip i en
xarxa. En aquest procés s’utilitzaran les competències artístiques i lingüístiques i les
específiques centrades a conviure i habitar el món.
En l’elaboració d’una memòria visual es desenvoluparà la competència artística, la
competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència
social i ciutadana.
A partir de la memòria visual del projecte elaborada per l’oficina tècnica, es podrà
reflexionar sobre el procés d’elaboració creativa i les experiències viscudes durant el
programa didàctic, a més de mostrar l’aprenentatge dels alumnes als representants
municipals.
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2. Consideracions pedagògiques

Tal com es veu en aquest quadre, la majoria de les competències es treballen en les
activitats de la primera fase del programa:

Reptes
poètics

Lingüística i audiovisual
Comunicatives
Artística i cultural

Metodològiques

Tractament de
la informació i
competència digital
Aprendre a aprendre

Personals

Conviure i habitar
el món

Autonomia i iniciativa
personal

Coneixement i interacció
amb el món físic

Social i ciutadana
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Sessió de

Sessió de

Sessió de

treball a l’aula treball a l’aula treball a l’aula
1

2

3

2. Consideracions pedagògiques
Els aspectes que es desenvolupen de cada competència de manera específica són
els següents:
Competència de comunicació lingüística i audiovisual:
• Adquisició d’habilitats per a la redacció d’un pregó al voltant dels diferents
eixos de treball.
• Capacitat d’exposició oral i d’expressió dels seus interessos i inquietuds tant
en la lectura del pregó com dels manifestos a les seus de districte.
• Capacitat d’expressió per generar les diferents històries de les persones
refugiades i per utilitzar el llenguatge poètic de diferent índole en la solució
dels reptes poètics.
• Capacitat d’expressió de les pròpies idees mitjançant tècniques audiovisuals.
Competència de consciència artística i expressió cultural:
• Plasmació gràfica del treball realitzat, a través de les activitats prèvies al
pregó.
Competència del tractament de la informació i competència digital:
• Capacitat d’observació, reflexió, anàlisi i assumpció de responsabilitats
per elaborar cadascuna de les històries de les seves amistats en les activitats
prèvies a l’encàrrec del pregó.
Competència d’aprendre a aprendre:
• Capacitat de cerca de referents per a la resolució dels reptes poètics.
• Anàlisi del present, relacionant cadascuna de les informacions que es donen
en les activitats prèvies a l’encàrrec del pregó amb tot allò que senten als
mitjans de comunicació.
• Capacitat de síntesi dels aprenentatges realitzats, a fi d’elaborar propostes
que permetin la salvaguarda dels drets de les persones refugiades.
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2. Consideracions pedagògiques
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria:
• Capacitat de reflexió, autocrítica i assumpció de responsabilitats.
• Realització de propostes de millora per al seu entorn més proper.
• Autonomia i compromís amb els acords per millorar la convivència a la
ciutat.
Competència de coneixement i interacció amb el món físic:
• Capacitat de relacionar el que es treballa a l’aula amb les notícies que
troben als mitjans sobre persones refugiades.
• Identificació, en el seu entorn més proper, dels referents per al treball en la
salvaguarda dels drets.
• Compromís amb les accions que ells mateixos han decidit que són una bona
aportació per participar més del seu entorn. Aquest compromís comporta
tenir la intenció de dur-les a terme en un futur proper.
Competència social i ciutadana:
• Desenvolupament d’habilitats per exercir la ciutadania activa i valorar
positivament la participació ciutadana, el compromís i la coresponsabilitat.
• Reflexió a l’entorn de les necessitats i els interessos de les persones refugiades
i vinculant-se emocionalment amb el que forma part de la seva vida.
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2. Consideracions pedagògiques
2.3. Continguts
Per Per assolir aquests objectius i les competències especificades, caldrà treballar els
següents continguts:
Què han de saber:
• Que els infants són ciutadans i ciutadanes de ple dret.
• Quins són els mecanismes de participació a la ciutat i com poden utilitzar-los
de manera democràtica i coresponsable.
• Quines institucions, entitats, sistemes organitzatius, referents i espais posa
Barcelona al servei de les persones refugiades.
• Què poden fer i oferir els nens i nenes per millorar la seva participació en el
procés d’acollida de persones refugiades.
Què han de saber fer:
• Analitzar la informació rebuda per tal de poder generar històries de persones
refugiades.
• Utilitzar eines tecnològiques per resoldre els reptes que se’ls plantegin al llarg
del procés.
• Reflexionar sobre com és la seva relació amb la ciutat i quins són els espais
de participació que aquesta posa al seu abast.
• Identificar diferents accions que poden fer els infants per millorar la
salvaguarda dels drets en general i de les persones refugiades en particular.
• Pactar i acordar les idees clau i els missatges que volen fer arribar a
l’Ajuntament a través del pregó i dels manifestos de districte.
• Comunicar-se de forma respectuosa amb els companys i companyes a
l’aula, a les sortides i a través del web.
• Identificar i valorar els elements que faciliten una convivència respectuosa,
no discriminatòria i sensible a la diversitat.
• Concretar les idees que han tingut per al seu propi districte i comunicar-les
als i a les representants municipals corresponents.
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2. Consideracions pedagògiques
Quina actitud han de tenir per fer-ho:
• De vinculació, estima i interès pel que passa al seu entorn més proper, a
l’escola, al barri i a la ciutat.
• Participativa en l’aportació d’idees en les activitats.
• Respectuosa amb tots els suggeriments i idees dels companys i companyes.
• Creativa per a la generació de les històries de les persones refugiades i en
l’elaboració de propostes per a la seva acollida i la salvaguarda dels seus
drets.
• De compromís amb els pactes a què arribin per millorar els drets de les
persones de la Barcelona del futur.
• Motivada per assolir els reptes i entomar les activitats amb interès i com a
font d’aprenentatge i diversió.
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3. El programa d'activitats
El programa d’activitats preveu diferents fases en el procés de creació del pregó:
1. Fase introductòria:
a) Reflexionar sobre les vivències de les persones refugiades a partir de la
generació d’històries i de l’anàlisi de quins drets han vist vulnerats.
b) Elaborar propostes concretes de treball per acollir les persones refugiades i
garantir la salvaguarda dels seus drets.
c) Apropar-se al llenguatge poètic.
2. Trobada de les escoles, on l’alcaldessa encarrega l’elaboració del Pregó
de les Festes de Santa Eulàlia als nens i nenes que participen en el projecte.
3. Treball a les aules i a través del blog per a la creació del pregó.
4. Trobada de les escoles per a l’acte públic de lectura del pregó.
5. Elaboració dels manifestos de districte per traslladar les seves inquietuds als
i a les seves representants polítics del districte.
Calendari general

Aquesta guia didàctica va dirigida als i a les mestres de les escoles que participen en
el programa i recull l’explicació de la primera fase del procés.
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4. Seqüenciació de les activitats
4.1. Activitats
Les tres activitats que es desenvolupen a l’aula prèvies a l’encàrrec del pregó permeten
elaborar la història d’un infant que té molts elements en comú amb cadascun dels
nens i nenes de les aules. Aquest infant s’ha vist forçat a marxar del seu país i acabarà
el seu trajecte a Barcelona.
En cada una de les sessions, a més d’anar generant aquesta història, s’analitzaran
quins drets han estat vulnerats i de quina manera es pot treballar des de la ciutat per
salvaguardar-los.
Aquesta feina es distribueix de la següent manera:
Sessió 1:
Creació del personatge que protagonitzarà les històries a partir d’un correu
electrònic on explica ell mateix com és i què li agrada.
Inici de la seva història a partir d’una informació que explica els motius que
han forçat el personatge i la seva família a marxar del seu país.
Anàlisi de quins drets s’han vist vulnerats en aquesta marxa.
Sessió 2:
Continuació de la història mostrant el que han hagut de viure aquestes
persones des que van marxar de casa seva fins que han arribat a un camp
de refugiats.
Anàlisi de quins drets s’han vist vulnerats en aquest trajecte des del seu país
fins a l’arribada al camp de refugiats.
Dinàmica que permet analitzar tots els drets que s’han vist vulnerats amb
moments concrets. Després, es fa reflexionar els infants sobre els sentiments
que els provocaria viure una situació semblant, per tal de generar empatia.
Sessió 3:
Finalització de les històries amb l’arribada de l’infant protagonista a
Barcelona.
Elaboració de diferents propostes de treball que es poden portar a terme
des de la ciutat per a la salvaguarda dels drets que s’han vist vulnerats.
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4. Seqüenciació de les activitats
4.2. Els reptes poètics
La proposta que porta per nom “Reptes poètics” és un taller de creació literària que
es desenvolupa al llarg del programa. Té com a objectiu donar continuïtat al treball
dels llenguatges poètics.
Al llarg dels mesos d’octubre i novembre, s'envia quinzenalment un repte poètic a les
escoles.
Aquests reptes estan relacionats amb els eixos de treball del tema del pregó, tenen
una durada de resolució d’una hora aproximadament i tots segueixen una estructura
comuna:
1. Dues endevinalles que condueixen els nois i noies a descobrir un dels eixos
del tema del pregó.
2. Una activitat que treballa algun tipus de llenguatge poètic (onomatopeies,
cal·ligrames, metàfores...).
3. Una proposta perquè els nens i nenes generin un text o un poema visual
amb els conceptes que s’han treballat en el repte.
Hi ha reptes que inclouen poemes complementaris amb la finalitat d’aprofundir una
mica més en el tipus de llenguatge literari que es treballa i en la lectura de textos
poètics.
Aquesta dinàmica de treball permet que els infants tinguin una competència literària
més gran en el moment de crear el pregó.
Un cop els nens i nenes resolen un dels reptes proposats, el professorat fa arribar a
l’oficina tècnica una mostra, consensuada amb la classe, de les creacions elaborades.
El fet de poder compartir els seus treballs amb els nens i nenes d’altres escoles, i també
amb la família i els amics, a través del web del Pregó dels Infants, genera sensació de
comunitat des del primer moment.
Amb tota la feina feta ja estem preparats per rebre l'encàrrec! L’alcaldessa encarrega
el Pregó de les Festes de Santa Eulàlia als nens i nenes de les escoles, i llavors arriba el
moment de començar les activitats per a al seva creació.
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4. Seqüenciació de les activitats
4.3. Calendari
Recomanem que les activitats de la primera fase del pregó s’organitzin segons el
següent calendari:

24 - 28
d’octubre

31 d’octubre -

7 - 11 de

14 - 18 de

21 - 25 de

28 de novembre - 2 de

4 de novembre

novembre

novembre

novembre

desembre

Repte poètic 1

Repte poètic 2

Repte poètic 3

Repte poètic 4

Encàrrec del
pregó
Activitat 1

Activitat 2

Activitat 3

(18 de novembre)

Aquesta és una proposta que cada docent pot adaptar al seu context i interessos.
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5. Activitats
5.1. Sessió 1
5.1.1. Objectius
Posar noms i cognoms a les persones refugiades i descobrir tot el que tenen en comú
amb els infants participants.
Reflexionar sobre quines són les persones, vivències i objectes essencials en les vides
dels infants participants.
Analitzar quins drets es vulneren en situacions en què les persones es veuen forçades
a abandonar casa seva.
5.1.2. Estructura de la sessió
• Seqüenciació de la sessió
La sessió està formada per les següents activitats:
Activitat 1: Presentació de l’amistat per correspondència (15’)
Activitat 2: La sortida (20’)
Activitat 3: Reflexió (15’)
• Breu descripció de la sessió
Aquesta primera sessió té tres moments.
Es treballa en grups. Cada grup rep un primer correu electrònic per establir amistat
per correspondència amb un noi o una noia d’una altra part del món.
A partir del que llegeixen, hauran d’inventar-se com és aquest noi o aquesta noia i on
creuen que viu. Després hauran de dibuixar-lo mostrant els seus gustos i interessos.
Totes les històries estan escrites perquè els i les participants trobin elements en comú
amb els personatges.
En un segon moment, cada grup rebrà un nou correu electrònic (que es tria a l’atzar
d’un grup de sis) on s’explica que la seva amistat ha hagut d’abandonar casa seva.
Tal com han fet en l’activitat anterior, hauran de representar gràficament què deu
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5. Activitats
haver viscut la seva amistat i quins drets s’han vulnerat.
També demanarem als grups que consensuïn què haurien posat a la motxilla en la
mateixa situació.
Un cop s’ha fet aquesta feina, el mestre o la mestra haurà de conduir una breu estona
de reflexió sobre tot el que s’ha treballat a la sessió.
5.1.3. Activitats
• Presentació de l’amistat per correspondència (15’)

- Material:
-1 còpia del “Correu electrònic per a la creació del personatge” per a
cada grup
-1 còpia del “Full d’història: la creació del personatge” per a cada grup
- Desenvolupament:
Formeu grups de 4 o 5 alumnes i repartiu a cadascun un dels correus
electrònics i un full de personatge.
Cada grup té 15 minuts per decidir com s’imaginen que és la seva amistat
per correspondència i escriure-ho al full.
Els textos estan escrits per tal que no es doni cap pista del seu origen o
gènere. A partir del que hagin escrit, al final de la sessió es treballaran
aquests aspectes (per quin motiu han cregut que pot ser noi o noia? O
per quin motiu han decidit que són d’un lloc del món o d’un altre?).

Nota:
Per facilitar una mirada més àmplia de la problemàtica de les persones refugiades,
s’aconsella no explicar el tema que es treballarà. D’aquesta manera les històries
d’origen podran tenir una gran diversitat de procedències i es podrà reforçar el
missatge que qualsevol persona pot acabar sent refugiada.
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5. Activitats
• La sortida (20')

- Material:
- 1 còpia de “La notícia de diari: la sortida de l’amistat” per a cada grup
- 1 còpia del “Full d’història: la sortida de l’amistat” per a cada grup
- 1 còpia del “Full de drets que es poden veure vulnerats” per a cada
grup
- Desenvolupament:
Cada grup rep un full amb una breu notícia de diari. Allà s’explica que la
seva amistat ha hagut d’abandonar casa seva a causa d’una situació
conflictiva.
Hauran de fer dues feines: primer caldrà que representin gràficament
aquesta situació i, si és possible, que mostrin clarament quins sentiments
deuen tenir els personatges protagonistes. Ho faran en el full de sortida.
Després caldrà que consensuïn la resposta a dues preguntes. Aquestes
reflexions seran importants en les sessions posteriors:
• Quins drets creieu que es veuen vulnerats en la història que es relata?
Per treballar-ho tenen un full on es detallen alguns dels drets que solen
vulnerar-se més freqüentment.
• Què creus que s’ha emportat de casa la teva amistat? I si vosaltres
només us poguéssiu emportar un objecte, quin triaríeu? Per quin motiu?
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5. Activitats
• Reflexió (15')

- Material:
No cal cap material especial.
- Desenvolupament:
Aquesta darrera part de la sessió es dedicarà a veure com ha anat la
construcció de la història i quines respostes han donat a les diferents
preguntes que apareixen en els fulls de personatge.
Per fer-ho s’aniran fent diferents preguntes:
• Quin gènere heu escollit per al vostre personatge? Per què heu fet
aquesta tria?
• On heu ubicat el vostre personatge? Què us ha fet pensar que és així?
• En el moment de sortir de casa, es deu haver endut alguns objectes,
però no gaires. I si t’hagués passat a tu, què hauries triat? Per quin motiu
ho hauries triat?
• Quins drets humans dels de la llista creieu que es veuen vulnerats a
causa d’aquesta situació?
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5. Activitats
5.1.4. Material de treball
• Full d’història: la creació del personatge (activitat 1)
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On viu?

Explica tres aspectes de la seva vida en 3 vinyetes

Quines accions creieu que podrieu fer des de casa vostra per mantenir l’amistat per
correspondència?

És un nen o una nena?

Com es diu la vostra amistat per correspondència?

Fes la seva fotografia

5. Activitats
• Correus electrònics per a la creació del personatge (activitat 1)
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Fins aviat!

I tu? Com ets? Què t’agrada?

De gran vull dedicar-me a la cuina, és clar! He estat mirant per internet quines són les millors escoles de pastisseria del món i, si puc,
hi aniré a estudiar.

El dia de la setmana que més m’agrada del món és el diumenge. És el dia que la família passem hores plegats a la cuina. Si un dia vinc a
veure’t al teu país o tu véns a veure’m, et cuinaré uns plats que et deixaran els ulls en blanc.

Jo he tret una mica de cada un. La meva especialitat són els pastissos. M’encanta fer-los… i menjar-los! I en faig de tot tipus: amb xocolata i amb fruites, o recoberts de salses de fruites increïbles. Quan vaig a casa l’àvia li demano que m’ensenyi a cuinar els pastissets
típics del meu país.

Cadascun té la seva especialitat. La mare és la reina del pastissos i els plats cuinats amb salses. Quan ella prepara un plat, s’acaba el pa
de casa de tant que en suquem. El pare, en canvi, és el més gran especialista al món de fer menjars amb fruites i verdures. Ja ho saps:
amanides i macedònies, graellades de verdures i unes verduretes per acompanyar que et fan somiar.

Aquest és el primer missatge que t’envio i, com que no ens coneixem, a classe ens han dit que expliquem quines són les coses que més
ens agraden. A mi m’agrada cuinar i ho faig des de sempre. Recordo que quan només tenia cinc o sis anys, em quedava mirant els pares
mentre cuinaven.

Hola!

De: Personatge
Per a: Alumnat
Asumpte: HOLA!
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Espero amb moltes ganes la teva resposta.

I a tu? Què és el que més t’agrada? Explica’m coses del teu país, així podré explicar-les a la revista de l’escola.

Així que he decidit que de gran vull ser periodista i presentar les notícies de la televisió.

L’any passat vam començar a fer una revista a l’escola i em vaig apuntar a fer de periodista. I m’encanta! Mai hauria pensat que m’agradaria tant fer una feina així. Cada setmana col·laboro escrivint un petit article sobre temes que passen a l’escola i els divendres s’imprimeix la revista. Fa molta il·lusió veure el teu nom escrit en un paper tan important.

Avui comencem aquesta amistat per correu electrònic. A l’escola ens han dit que el primer que t’he d’explicar és qui sóc i què m’agrada.

Bon dia!

De: Personatge
Per a: Alumnat
Asumpte: HOLA!
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Fins aviat!

I tu? Fas esport? I com és la teva família?

Una altra cosa que m’encanta són les reunions familiars. Tinc dos germans i dues germanes i els meus pares també tenen molts germans i germanes. Cada diumenge ens trobem amb algú de la família per dinar i passar la tarda plegats. És molt divertit! Som molts
cosins i cosines que tenim més o menys la mateixa edat i ens passem la tarda jugant.

Sóc esportista, però no d’aquelles persones que els agrada l’esport i després no fan res. Jo competeixo. M’encanta córrer i fa uns
quants anys em van seleccionar per representar la meva escola en els campionats de la ciutat. Ara sóc d’un club i m’entreno dos cops
per setmana, i els dissabtes vaig a competir.

Aquest és el primer missatge que escric a la meva vida a algú d’un altre país. No sé ben bé què explicar-te, però el nostre mestre ens ha
dit que expliquem què ens agrada.

Hola!

De: Personatge
Per a: Alumnat
Asumpte: HOLA!
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Fins ben aviat!

Ara et toca a tu. Què t’agrada? Saps tocar algun instrument? Tant de bo sigui que sí. Així si algun dia ens veiem en persona podrem
tocar alguna cosa a dues veus.

Una de les coses que més m’agraden és intentar tocar amb la flauta les meves cançons preferides. Com que el meu germà gran és un
gran fan dels videojocs, busco algunes de les músiques dels seus jocs preferits i faig concerts a casa

A més de les classes que faig a l’escola, dues tardes a la setmana vaig a una escola de música que hi ha al barri. Allà aprenc a tocar la
flauta travessera. El meu professor de flauta diu que ho faig molt bé i aquest any començaré a participar en una orquestra.

Aquest és el primer missatge que t’envio i no sé molt bé què explicar-te. Tinc nou anys i vaig a una escola a prop de casa. A classe som
vint i tenim una mestra molt divertida.

Hola!

De: Personatge
Per a: Alumnat
Asumpte: HOLA!
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Fins aviat!

Ara et toca a tu. Quins jocs t’agraden? I què vols ser de gran? A veure si un dia podem fer una videoconferència i ens veiem en persona.

També m’agrada molt dibuixar. M’encantaria poder programar un joc amb els meus dibuixos.

A les meves estones lliures jugo a videojocs. A casa no em deixen dedicar-hi gaire estona, només mitja hora després de fer els deures
entre setmana i una mica més els caps de setmana. Tinc una germana gran que vol dedicar-se a il·lustrar videojocs i en té un munt.
Ella em recomana els que creu que m’agradaran i sovint l’encerta!

T’explicaré alguna cosa de mi perquè puguis saber una mica millor com sóc. M’encanta la informàtica i els videojocs. A l’escola estem
aprenent a programar els nostres jocs amb codi i ja n’he fet un parell. Si vols, te’ls puc enviar perquè vegis com són.

Hola! Com va? Encara no ens coneixem però segur que aviat ens podrem veure (encara que sigui a través d’internet).

De: Personatge
Per a: Alumnat
Asumpte: HOLA!
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A veure si escrius aviat!

I a tu? Què t’agrada fer al teu país?

Si puc, quan t’enviï el proper missatge t’afegiré una fotografia dels meus dibuixos. A veure si t’agraden!

A mi m’agrada molt dibuixar. No és que en sàpiga gaire, però cada dia practico una mica. La meva mare em va dir que havia llegit en
una revista que si hi dedico unes 10.000 hores acabaré sabent fer-ho molt bé. Jo no he comptat les hores, però si miro totes les llibretes que he omplert de dibuixos, segur que en són una bona pila!

M’agrada molt aquesta idea de poder escriure a un nen o una nena que visqui a l’altra banda del món. La mestra m’ha dit que t’expliqui
què m’agrada. Així segur que podrem trobar totes les coses que tenim en comú.

Hola! Com va tot? Espero que bé.

De: Personatge
Per a: Alumnat
Asumpte: HOLA!
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5. Activitats
• Full d’història: la sortida de l’amistat (activitat 2)
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Expliqueu en tres imatges el que ha viscut la vostra amistat per correspondència.

Què posaríeu vosaltres a la vostra bossa (només una cosa) si us trobéssiu en la mateixa situació?

Què creieu que ha posat a la bossa la vostra amistat per correspondència?

Quins drets de la llista creieu que s’han vist vulnerats? Què us ho fa pensar?

5. Activitats
• Notícies del diari: la sortida de l’amistat (activitat 2)
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DIARI

NOTÍCIA
Després d’un canvi polític, han
començat a perseguir totes les
persones que són de la religió de la
teva amistat a distància. Per aquest
motiu, la seva família ha decidit
deixar-ho tot i marxar del seu país.
Un vespre han carregat el cotxe amb
tot el que tenien i han sortit a les
fosques en direcció a la frontera.
Cadascú només ha pogut agafar una
maleta petita amb roba i tres o
quatre objectes personals.
Un cop han travessat la frontera,
han hagut de deixar el cotxe i
avançar caminant

DIARI

NOTÍCIA
Les coses s’han complicat molt al
país de la teva amistat per correspondència. Després d’uns dies de
grans manifestacions, ha començat
a haver-hi persecucions de persones
a causa del color de la seva pell.
Per aquest motiu, la seva família ha
estat expulsada de casa seva i només
s’han pogut emportar el que cabia
en una petita motxilla. Han hagut de
començar a caminar sense rumb.
Després de molts dies han sortit del
país. Allà ha començat una altra
aventura.

DIARI

NOTÍCIA
Tot va canviar el dia del terratrèmol.
Moltes cases van caure i gran part
de la ciutat va quedar reduïda a
muntanyes de runa. La casa de la
teva amistat per correspondència va
tenir sort i va aguantar els moviments de la terra.
Els problemes van venir després.
L’escola havia desaparegut i el
govern no tenia prou diners per
dedicar-los a l’educació. La gent va
començar a organitzar escoles improvisades, però no n’hi havia prou.
Després d’uns quants mesos, la
família de la teva amistat per correspondència va decidir marxar del
país per buscar un futur millor. No
tenien gaires diners, així que van
sortir en un tren del país, però un
cop fora, van començar els problemes.

La teva amistat per correspondència
va continuar fent classes a casa.
Algunes famílies s’havien organitzat
per tal que els seus fills i filles poguessin continuar aprenent. Però
era una solució provisional.

El camí va ser molt complicat, no
podien avançar gaire. Un cop fora,
va començar una nova aventura.

Un dia algunes de les famílies van
prendre una determinació. Marxarien totes juntes del país. Tothom va
posar diners i van omplir una furgoneta amb roba i objectes personals.
La furgoneta avançava a poc a poc,
estava tan plena que només hi podia
anar una persona. La resta feia el
trajecte caminant.

NOTÍCIA

Feia dies que es comentava que la
crisi econòmica afectava molt greument el país. Un dia la mare va venir
i va explicar que la seva empresa
havia tancat. Després també van
tancar les escoles, i els hospitals
només funcionaven parcialment.

DIARI

DIARI

NOTÍCIA
La guerra va començar d’un dia per
l’altre. Un dia tota la família de la
teva amistat per correspondència
estava mirant les notícies a la televisió i va sortir el president dient que
el país havia entrat en guerra amb el
país veí. Els primers dies van ser
normals, però a poc a poc les botigues van començar a quedar buides
i alguns dels membres de la família
van ser cridats a formar part de
l’exèrcit.
Quan va arribar a casa una carta que
obligava el germà gran de la teva
amistat a anar a lluitar, la família va
decidir marxar. Primer va ser el
germà gran i el pare, i al cap de pocs
dies, la resta de la família. Van
sortir de nit, cadascú amb una petita
motxilla a sobre, i van fer els
dos-cents quilòmetres fins a la frontera a peu, caminant només de nit i
amagant-se durant el dia.

DIARI

NOTÍCIA
Un dia tot va canviar. Un grup armat
va començar a terroritzar la població i obligaven a tothom a fer-se del
seu exèrcit. Les notícies anaven
plenes d’històries terribles.
Abans que passés res greu, la família de la teva amistat per correspondència va decidir agafar-ho tot i
marxar ben lluny. Com que tenien
por d’agafar el cotxe, van sortir del
país en tren. A la bossa cadascú
només hi podia portar algunes peces
de roba i algun objecte personal.
Van treure tots els diners del banc i
se’ls van repartir.
El viatge en tren va ser molt llarg i
dur. Els vagons anaven plens de
persones que fugien del país. Des de
la finestra veien llargues cues de
persones que no van tenir tanta sort
i van haver de marxar caminant.

5. Activitats
• Els drets que es poden veure vulnerats
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• Els drets que es poden veure vulnerats

Dret a tenir un nom, una identitat i una nacionalitat
Dret a rebre alimentació, assistència mèdica i a viure
en un entorn saludable
Dret a viure en una família
Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat,
l'amistat i la justícia entre tothom
Dret a tenir un habitatge adequat
Dret a jugar i a practicar activitats artístiques i culturals
Dret a poder mantenir les pròpies opinions
Dret a poder expressar les pròpies creences (culturals
o religioses)
Dret a viure en un entorn que respecti l’origen cultural

5. Activitats
5.2. Sessió 2
5.2.1. Objectius
Pensar sobre quines situacions i sentiments experimenten les persones refugiades.
Analitzar la seva situació des del punt de vista de la vulneració dels drets.
Posar-se en la seva pell pensant què deuen trobar a faltar de la seva vida anterior.
5.2.2. Estructura de la sessió
• Seqüenciació de la sessió
Descripció de les situacions 30’
Dinàmica 10’
Reflexió 10’
• Breu descripció de la sessió
Es continua treballant amb els mateixos grups de la sessió anterior, ja que al final
de la tercera sessió s’haurà fet l’acompanyament a la seva amistat des que vivia
tranquil·lament al seu país fins que arribarà a la nostra ciutat.
Aquesta segona sessió té dos moments.
En el primer, cada grup rep un dels fulls de la situació que està vivint la seva amistat
per correspondència en el lloc on es trobi. Tal com es va fer a la sessió anterior, un cop
s’ha llegit la situació, caldrà representar gràficament en tres imatges el que s’explica.
Per tal que el resultat sigui més ric, poden afegir situacions que creuen que ajuden a
completar cadascuna de les escenes.
En el mateix full es demana que s’indiquin quins drets creuen que s’estan vulnerant
amb aquella situació i es demana que reflexionin sobre què deuen trobar a faltar de
la seva vida anterior.
Un cop els grups han acabat de fer aquesta feina, es fa una dinàmica curta que
permet recollir què pensa la classe sobre aquella situació. La sessió acaba, doncs,
fent una anàlisi col·lectiva del resultat d’aquesta dinàmica.
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5. Activitats
5.2.3. Activitats
• La vida de les persones refugiades (30')

- Material:
- 1 còpia del “Correu electrònic: l’arribada a un camp de refugiats” per
a cada grup
- 1 còpia del “Full d’història: l’arribada a un camp de refugiats” per a
cada grup
- 1 còpia de “Els drets que es poden veure vulnerats” (el mateix que han
fet servir a la sessió anterior i on ja tenen les marques)
- 1 plec de targetes blanques
- Desenvolupament:
Aquesta activitat es porta a terme amb els mateixos grups que van
començar a treballar en la sessió anterior. Cada grup ha de tenir al seu
davant els fulls amb la història de les seves amistats que van generar i el
llistat dels drets.
Per començar, cada grup rep una còpia del full “Correu electrònic:
l’arribada a un camp de refugiats”. Allà s’expliquen les vivències de la
seva amistat fins que ha arribat a un camp de refugiats. Hi ha sis correus
diferents i a cada grup se li dóna un d’aquests triat a l’atzar.
Un cop els han llegit, reben una còpia del “Full d’història: l’arribada a un
camp de refugiats”, on hauran de representar gràficament la història de
la seva amistat en tres imatges. De nou se’ls pot demanar que hi afegeixin
els detalls que creuen que serveixen per enriquir el que estan explicant.
També caldrà que agafin el full dels drets que ja van treballar a la sessió
anterior i marquin quins drets creuen que s’estan vulnerant. En el full
d’història hauran de posar el dret i explicar en cada cas en quin moment
no s’està respectant aquell dret. I allà mateix també hauran de respondre
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5. Activitats
a la pregunta: Què creieu que la vostra amistat troba a faltar de la vida
al seu país?
Un cop han omplert el full d’història, reben un plec de targetes blanques
(poden estar fetes dividint i tallant un A4 en 8 petites targetes). Els grups
han d’escriure a cada targeta un dels drets que creuen que es vulneren
segons el que han vist a les dues classes anteriors, un objecte que s’haurien
emportat, i en quina situació i què han decidit que troben a faltar de la
vida al seu país.
És a dir, cada targeta pot o hauria de contenir:
• un dret vulnerat i l’explicació de en quin moment es vulnera
• un element o un objecte que agafarien si es veiessin forçats a sortir de
casa, o
• un objecte, activitat o concepte que trobin a faltar de la vida al seu
país d’origen.
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5. Activitats
Dinàmica (10')

- Material:
- Totes les targetes fetes en l’activitat anterior
- Desenvolupament:
El professor o professora dinamitza l’activitat. Abans de començar, els
explica la mecànica de l’activitat:
“Pot ser que hi hagi grups que hàgiu dit més o menys el mateix i que,
per tant, hi hagi targetes repetides. Quan acabem, totes les targetes
repetides estaran agrupades a les mans d’una mateixa persona. Així
podrem veure millor tot el que hem escrit.”
“És important que entengueu que és una dinàmica per analitzar què
hem treballat i que no es tracta d’un joc amb guanyadors o perdedors.”
Per començar es reparteixen totes les targetes entre els membres de
l’equip. Pot ser que un participant en porti més d’una.
Quan s’indica l’inici de l’activitat, tothom s’aixeca, va a buscar a algú
d’un altre equip i es comparen les targetes.
Si hi ha dues targetes amb el mateix concepte, un dels dos participants
decideix quedar-se-la. D’aquesta manera s’agrupen les targetes que
tenen els mateixos conceptes en les mans d’una persona. Després
cadascú va a buscar algú altre.
Qui s’hagi quedat sense targetes pot anar a seure al seu lloc o bé buscar
algú que tingui dos plecs de targetes i demanar-n’hi un.
La dinàmica acaba quan ja s’han agrupat totes les targetes. En aquests
moments totes les targetes que fan referència a un mateix dret, a un
element que s’emportarien de casa o que troben a faltar, són a les mans
d’una mateixa persona.
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5. Activitats
Per exemple, un dels participants tindrà un plec de targetes amb totes les
situacions on es vulnera el dret a l’educació, un altre dels alumnes tindrà
totes les targetes on s’explica com es vulnera el dret a la identitat, i una
tercera persona tindrà targetes que expliquen que s’haurien emportat el
seu llibre preferit; una última podria dir, per exemple, que troba a faltar
els seus amics.
Un cop acabada la dinàmica, tothom torna al seu lloc. Pot passar que
cadascú tingui un plec de targetes a les mans o, si hi ha moltes idees
coincidents, que hi hagi algú que no en tingui.
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5. Activitats
• Reflexió (10')

- Material:
- Totes les targetes fetes a la sessió anterior

- Desenvolupament:
Es fa un buidat del contingut de les targetes. Per fer-ho àgil es formulen
preguntes que es puguin respondre ràpidament. Per exemple:
- Mireu les targetes que teniu a les mans. Quina de les situacions que
tenen a veure amb un dret vulnerat us ha cridat més l’atenció?
- Algú té un plec de més de cinc targetes amb tot allò que us emportaríeu
de casa? I de les coses que trobeu a faltar?
- Què creieu que es podria fer en el moment en què es troben (dins el
camp de refugiats) per garantir els drets vulnerats o fer més proper el que
troben a faltar?
Totes les idees que sorgeixin d’aquestes preguntes seran un bon material
de treball per a la tercera sessió. No cal apuntar les respostes enlloc.
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5. Activitats
5.2.4. Material de treball
• Full de les persones refugiades (Activitat 1)
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Expliqueu en tres imatges el que ha viscut la vostra amistat per correspondència.
Sota de cada imatge escriviu una breu frase que ho expliqui.

Què creieu que la vostra amistat troba a faltar de la vida al seu país?

Quins drets de la llista creieu que s’han vist vulnerats? On es pot veure?

5. Activitats
• La vida de les persones refugiades (Activitat 1)

50

A veure si puc tornar a tenir accés a aquest ordinador aviat i et puc explicar més coses!

Poc a poc ens hem anat organitzant i ara sembla que aquí la vida va començant a ser més o menys normal. Però potser només és
perquè ens hem acostumat.

El lloc era segur però les condicions de vida eren terribles. Havíem de fer hores de cua per aconseguir alguna cosa per menjar i a
vegades no arribava a tothom. Teníem poca aigua i la que havia no era potable. Ràpidament vam començar a veure que la gent del
nostre voltant es posava malalta.

Al principi el nostre trajecte va ser senzill. Vam poder travessar la frontera sense problemes i sabíem quin volíem que fos el nostre
destí: Europa. Però un cop érem al país veí van començar els problemes: primer ens van agafar tota la documentació i ens van tancar
en un camp sense el mínim per viure.

Disculpa que no t’hagi dit res des de fa temps, però he viscut moltes coses i no m’ha estat fàcil trobar un ordinador des d’on poder
escriure.

Hola!

De: Personatge
Per a: Alumnat
Asumpte: HOLA!

Ai, ja he de deixar l’ordinador, que algú altre el vol fer servir. A veure si et puc tornar a escriure aviat!

Ara som a un camp de refugiats. Continuem sense tenir cap documentació i estem esperant que ens diguin què passarà amb nosaltres.

Però quan vam arribar a la frontera ens vam quedar atrapats. No ens deixaven passar. Un vespre un home ens va dir que ens podia fer
travessar el mar amb una barca. Li havíem de donar diners i els nostres carnets. No teníem elecció.

Vam travessar la frontera de nit. No va costar gaire. Després van venir dues setmanes per travessar el país veí. El pare portava una
adreça d’una coneguda que viu a una ciutat europea. Aquest era el lloc on volíem arribar.

Feia molt que no t’escrivia, però es que hem viscut moltes experiències des de la darrera vegada i no tenia cap ordinador per poder-te
dir res.

Bon dia! Avui aquí fa molt de sol!

De: Personatge
Per a: Alumnat
Asumpte: HOLA!

A veure si puc tornar a tenir accés al correu electrònic i et puc escriure un altre cop. Per si de cas, escriu-me i explica’m coses!

Aquí la vida és molt avorrida i els dies es fan molt llargs. Al principi llegia cada dia una mica, però poc a poc he anar-ho deixar de fer.
El problema és que ja m’he llegit el llibre tants cops que no tinc cap ganes de tornar-lo a mirar.

Un cop a Europa vam tancar-nos en aquest camp al costat de la platja i després de mesos encara som aquí. No podem sortir i no hi ha
prou espai per a tothom. Així que estem en un cul-de-sac sense moltes opcions per fer.

El camí va ser complicat però al final vam aconseguir arribar a les costes europees. Vam tenir sort, només ens van treure tots els
diners però encara conservem el més preuat, la nostra documentació.

Ja deus saber tot el que ens va passar, oi? Ara som a un camp de refugiats i hem viscut moltes coses.

Hola! Fa molts dies que no et podia escriure ni llegir el correu!

De: Personatge
Per a: Alumnat
Asumpte: HOLA!

Fins molt aviat!

Escriure-me. Si tinc de nou una hora podré llegir-te i respondre’t. Fa molta il·lusió rebre notícies de fora mentre estem tancat aquí
dins.

Ara som a un altre camp. Aquí la vida no és gaire més fàcil. Per sort avui m’han deixat aquest ordinador durant una hora i he pogut
comunicar-me amb alguns dels meus amics.

Van ser dies molt cansats. Havia gent que ens sortia al pas portant-nos aigua, menjar i roba neta. Però també es van trobar amb gent
que ens cridava i ens deia que havíem vingut a emportar-nos el que era seu. Com si estiguéssim així perquè ho hem triat!

Un cop a Europa les coses no han millorat. Primer van estar a un camp de refugiats petit i molt ple de gent, però on teníem aliments
i aigua potable. Un dia la policia ens va dir que havíem de marxar i vam començar a travessar el país europeu fent una llarga filera de
gent.

Però també hem passat mals moments.En un dels trajectes ens van robar els papers i tots els diners que portaven. Això és un
problema perquè ara ja no podem demostrar qui som ni d’on venim.

Vam sortir tota la família junts i així hem pogut estar durant tot el trajecte fins arribar on som ara. Això és una bona notícia. No tothom
ha tingut la mateixa sort!

Hola! com estàs? Jo estic en unes condicions molt diferents del darrer cop que vas saber de mi.

De: Personatge
Per a: Alumnat
Asumpte: HOLA!

De moment estem esperant alguna bona notícia que ens permeti sortir d’aquí i tornar a començar a algun altre lloc. Potser amb una
mica de sort, la propera vegada que t’escrigui, ja ho faré des d’una nova casa.

El pitjor era que la promesa de poder marxar s’eternitzava. Un dia vam veure que no podríem marxar però que si ens quedàvem no
podríem fer res més que esperar que no ens poséssim malalts.

Però poc a poc el nombre de persones que havíem hagut de marxar de casa seva era més gran i cada cop l’assistència era més
complicada. No hi havia menjar per tothom i quan algú es posava malalt l’accés als medicaments es feia gairebé impossible.

Un cop vam travessar la frontera, vam tenir tranquil·litat durant uns dies. Al principi el país veí ens va acollir molt bé i havia moltes
persones que venien a ajudar-nos: ens portaven menjar, medicaments i roba. Fins i tot una persona ens va explicar que aviat podríem
marxar cap a un lloc segur on podríem tenir una casa i començar de nou.

Avui he tingut l’oportunitat de poder accedir a un ordinador i escriure a tothom amb qui necessito parlar. Fa molt que no t’escric així
que t’hauré d’explicar moltes coses.

Hola! Com estàs?

De: Personatge
Per a: Alumnat
Asumpte: HOLA!

A veure si aviat canvien les coses i podem viure d’una altra manera. Si puc et tornaré a escriure aviat i t’explicaré com van les coses.

Aquí hi som ara. Per sort tota la família hem pogut viatjar plegats però el lloc és molt petit i hem de fer moltes hores de cua per
aconseguir una mica de menjar i d’aigua potable.

Vam arribar a les portes d’Europa després de molts esforços, però un cop allà ens van tancar a un camp de refugiats on teníem tendes
per cases i que estava al costat del mar.

Un matí un home ens va proposar portar-nos a Europa amb un camió, però calia pagar-li una quantitat de diners que, ara, ja no
teníem. No ens va quedar cap altra opció que caminar seguint una llarga filera de persones que, com nosaltres, esperaven arribar a un
lloc millor per viure.

La sortida del país va ser terrible. Poc després de travessar la frontera ens van prendre tot el que teníem i només podíem anar amb la
roba que portàvem posada. Ja no teníem diners, documentació, cap medicament ni el llibre amb el que continuàvem aprenent cada dia
una mica.

Nosaltres hem patit de tot fins arribar aquí, però per sort, avui he trobat un ordinador i t’ho podré explicar tot fil per randa.

Bon dia com estàs?

De: Personatge
Per a: Alumnat
Asumpte: HOLA!

5. Activitats
5.3. Sessió 3
5.3.1. Objectius
• Generar propostes d’acollida que permetin garantir els drets que s’han
vulnerat.
• Elaborar idees que permetin que les persones nouvingudes puguin mantenir
les vinculacions amb la seva cultura.
5.3.2. Estructura de la sessió
• Seqüenciació de la sessió
Dinàmica per pensar com es poden recuperar els drets
que s’han vist vulnerats 10’
Buidat de totes les respostes 15’
Finalització de la història 25’
• Breu descripció de la sessió
Aquesta és la darrera sessió de treball. Es continuarà treballant amb els mateixos
grups i d’aquesta forma, es podrà finalitzar la història de la seva amistat. L’objectiu
principal d’aquesta sessió és recuperar tot el que s’ha treballat en sessions anteriors i
fer propostes en positiu.
Es començarà amb una dinàmica que permeti pensar com treballar tots els drets que
s’han vist vulnerats i de quina forma es pot aconseguir que les persones refugiades
puguin mantenir les vinculacions amb la seva cultura.
Amb totes les propostes obtingudes els grups treballaran per finalitzar la història i utilitzar
aquestes idees per fer que la seva amistat tingui garantits els seus drets i atenuar la
pèrdua del que ha deixat al seu país.
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5. Activitats
5.3.3. Activitats
• Recuperar els drets (10')

- Material:
- totes les targetes fetes a la sessió anterior.
- Desenvolupament:
Cada grup rep un plec de targetes treballades a la sessió anterior on hi
ha escrit el dret que ha estat vulnerat i què creuen que trobaran a faltar
les persones refugiades.
Durant 10’ els grups han de pensar accions concretes que es puguin
portar a terme per recuperar aquests drets quan arribin a la nostra ciutat.
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5. Activitats
• Buidat de totes les propostes (15')

- Material:
- totes les targetes omplertes a l’activitat anterior.
- pissarra i guixos
- Desenvolupament:
La mestra o el mestre demana a cada grup que triï quina són les seves
dues millors idees per recuperar aquests drets. Un cop l’han pensat, un
membre de cada grup sortirà a escriure-les amb lletra gran a la pissarra.
Després es demana que cada grup expliqui la seva idea i a quina
vulneració de dret o quina necessitat creuen que cobrirà.
Totes les idees queden a la pissarra per tal que resulti útil per tal de crear les
històries de la tercera activitat. Si es creu oportú, cada grup pot escriure
aquestes idees en un full per tenir-ho més a prop.
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5. Activitats
• El final de la història (25')

- Material:
- 1 còpia del full d’arribada per a cada grup
- 1 còpia del full de drets per a cada grup (la mateixa que s’havia repartit
a la primera sessió)
- les idees escrites a la pissarra.
- Desenvolupament:
A partir de les idees anotades a la pissarra, cada grup s’ha d’inventar
accions que permetin acollir les persones refugiades donant resposta als
drets que han vist vulnerats durant el seu trànsit des del seu país d’origen
fins a Barcelona. Frase amb massa continguts. Utilitzar puntualització.
En el full d’arribada que té cada grup hi ha un espai per posar el llistat
dels drets que s’han vist vulnerats i què deuen trobar a faltar les persones
que han hagut de marxar de casa. Sota podran escriure o dibuixar (o fer
les dues coses) accions concretes que es poden portar a terme per tal
de garantir els drets i atenuar la pèrdua.
Un cop han acabat la seva història, agrupen els tres fulls unint-los amb
cinta adhesiva per un lateral. Es pengen totes les històries en un lloc visible
per tal que puguin ser llegides i analitzades per altres alumnes del centre.
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5. Activitats
5.3.4. Material de treball
• Full d’arribada
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Escriu o dibuixa els drets vulnerats o què deuen trobar a faltar les persones refugiades. A sota de cadascun podeu dibuixar-hi com
es treballarà per garantir la recuperació del dret o atenuar la pèrdua del que han deixar enrere.

