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Sensibilitzar la comunitat educativa de Badalona sobre la situació dels refugiats 
a l’actualitat. 

1. DEFINICIÓ DEL PROJECTE  

Amb aquest projecte, i coincidint amb la celebració del Dia Escolar de la No-violència i la 

Pau  (DENIP), volem facilitar materials didàctics als cicles d’infantil, primària i secundària per a 

treballar a l'aula, i alhora poder sensibilitzar la comunitat educativa sobre la problemàtica de les 

persones refugiades i desplaçades des d’una perspectiva de construcció de la pau i de la 

transformació social.  

2. OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE 

- Sensibilitzar l’alumnat en la defensa dels drets humans dels infants i dels refugiats en general. 

- Coordinar una resposta col·lectiva de la comunitat educativa de Badalona, potenciada des de 

les Associacions de Famílies d’Alumnes i des dels equips docents dels Centres. 

- Cooperar amb Stop Mare Mortum i fer possible la difusió de la seva tasca humanitària entre la 

comunitat educativa de Badalona. 

-

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LES PROPOSTES DIDÀCTIQUES 

- Fomentar l’empatia cap a les persones refugiades, que es veuen obligades a deixar els llocs on 

viuen a causa de les amenaces que les envolten i que es troben en situació de vulnerabilitat. 

- Prendre consciència de la difícil realitat en què viuen molts nens i nenes al món. 

- Sensibilitzar l’entorn sobre la situació de les persones que viuen en camps de refugiats a  la 

Mediterrània. 
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PROPOSTES DIDÀCTIQUES PER TREBALLAR A LES AULES 

Aquestes propostes sorgeixen, principalment, com una reproducció o una adaptació de fitxes i 

dossiers didàctics d'Entreterres i de FundiPau.  Al final del document trobareu l’enllaç de les pàgines 

web d'on hem recopilat les activitats, o bé les hem adaptat, per a les diferents propostes didàctiques 

que aquí us presentem. 

Plantegem propostes didàctiques diferenciades per a: educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà, cicle 

superior i secundària. 

Nivell Proposta Pàgines Material adjunt

Educació Infantil / Cicle 

Inicial
El Viatge Pàg. 5-7

- Fragment "El Viatge" (.pdf) 

- Fitxes de treball (.doc)

Cicle Mitjà / Cicle 

Superior
Kaló taxidi Pàg. 8-10 - Imatge de la Rahaf (.png)

Cicle Superior / 1r cicle 

d'E.S.O.

I si estiguéssim en 

guerra...?

Pàg. 

11-14

- Fragment  "I si estiquéssim en 

guerra..." (.doc) 

- Imatge de la Rahaf (.png)

E.S.O. Tots som migrants
Pàg. 

15-16
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Nivell EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL

Descripció

El VIATGE  (proposta elaborada a partir del llibre) de Francesca Sanna, 
Traducció d'Anna Gorina. Ed. Impedimenta. Premi llibreter d’àlbum 
il·lustrat 2016. 

El relat en primera persona del tortuós periple que emprendrà una família 
per escapar dels horrors de la guerra i poder formar una nova llar. 

Aquest llibre de belles il·lustracions explora, amb gran sensibilitat, les 
difícils decisions que pren una família en abandonar la seva llar per escapar 
del caos i de la tragèdia. El llibre transmet al lector, de manera subtil però 
contundent, la resistència de l’esperit humà davant l’adversitat i el 
meravellós poder de l’esperança.

Temps 
aproximat

5 sessions: primera sessió (activitat 1 i 2), segona i tercera sessions 
(activitat 3), quarta sessió (activitat 4), cinquena  sessió: (activitat 
d’ampliació)

Materials 
necessaris

PDF amb un fragment del conte “El viatge” (que es pot descarregar 
lliurement de la pàgina web de l'editorial Impedimenta i que adjuntem), 
fitxes complementàries, llapis i colors, i si es vol fer l'ampliació, un 
exemplar del llibre.
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1. EL VIATGE: Lectura de l'inici del conte i reflexió conjunta sobre que és la guerra. 
(Adjuntem PDF amb un fragment del conte) 

2. CONTÍNUEM LA HISTÒRIA:  A partir del títol i de la imatge de la portada, convidem als 
alumnes a fer la hipòtesis de que aquesta nena, i la resta de la seva família, decideix 
marxar del seu país en busca d’un lloc millor per viure. 

2.1. Entre tots inventem el nucli i desenllaç de la historia, preguntes per orientar la 
continuació de la historia. 
• Per què  decideixen anar-se'n? 

• Per què ja no tenen casa? 

• Per què tenen por?  

• Per trobar el seu pare? 

• Per trobar un lloc amb pau per viure? 

• Amb qui marxa i quin mitjà de transport fa servir per anar- se’n? 

• Quin lloc trien per quedar-se a viure? 

• Com es sent a la casa nova i per què creus que se sent així? 

El/La mestre/a redacta la història que s’ha pensat entre tot el grup-classe.

3. DIBUIXEM LA NOSTRA HISTÒRIA:  
Important! Cal remarcar que a cada il·lustració ha de quedar reflectida l’emoció que 
sent la nena. (contenta, espantada, trista, alegre...).               

(Adjuntem les fitxes per dibuixar la historia que farà cada alumne, podeu fer un petit llibre)

4. FEM LA MALETA: 
4.1.Cada nen/a tria els 3 objectes que portaria en el seu viatge: pinta i escriu els 

seus noms. 
4.2.Fem una  posada en comú dels objectes que cadascú ha triat. 
4.3.Reflexionem: 

-Ha sigut fàcil triar els objectes que te’n portaries si haguessis de marxar per 
sempre de casa teva? 
-Quines coses no podries portar a la maleta, i les trobaries molt a faltar? 
-Creus que faries nous amics i amigues?
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5. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ: Lectura del conte  “el Viatge” i comprovació de si la nostra 
hipòtesis era certa: finalment marxen , i comparem el final real  amb el que ha 
inventat la classe. 
Explicació: a la vida real no sempre els nens i nenes d’aquests països poden marxar a 
un altre lloc (concepte de refugiat).
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Nivell CICLE MITJÀ / CICLE SUPERIOR

Descripció

KALÓ TAXIDI (proposta d'Entreterres) 
Kaló taxidi significa ‘bon viatge’ en grec. Aquesta és la manera com 
algunes àvies de Lesbos saluden i acomiaden les persones refugiades que 
transiten l’illa. Aquesta activitat vol despertar l’empatia dels infants cap 
a la situació de vulnerabilitat que viuen les persones migrades i 
refugiades. 

Temps 

aproximat
2 hores

Materials 

necessaris 

-Imatge de la Rahaf. (http://entreterres.journaleaks.net/kalo-taxidi) 
- Papers blancs o de colors i paper d’embalar  o cartolina molt gran. 
- Pilota. 
- Retoladors i pintures. 
- Cinta adhesiva. 

1. SI NO TINGUÉSSIM LLAR... 
En rotllana, responem les preguntes següents. Per tal de fer més amena l’activitat, es 
pot utilitzar una pilota o algun altre element lúdic per passar els torns de paraula. 

- Què passaria si no tinguéssim… 
• llits, mantes ni coixins? Com dormiríem? 
• nevera, fogons, ni olles? Com cuinaríem? 
• portes, finestres, ni calefacció? Com ens protegiríem del fred? 
• casa, escola, hospital, botigues, ni transport?  Com viuríem? 
• pares, avis, mestres ni monitors? Qui ens cuidaria? 

- Reflexionem 
Quines altres coses ens podrien mancar si hi hagués una guerra al nostre país? Quines 
activitats hauríem de deixar de fer?  
Què més ens faltaria si haguéssim hagut d’abandonar a corre-cuita casa nostra?  
De tot el que forma part de la teva vida, què et sabria més greu perdre? 
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2. LA RAHAF 
Mostrem la imatge de la Rahaf Hasan, una nena de 10 anys que viu a un camp de refugiats 
perquè va haver d’abandonar Síria, el seu país, a causa de la guerra. 

- Llancem les qüestions següents: 
• Hem sentit a parlar alguna vegada de les persones refugiades i dels camps de 

refugiats? 
• Què en sabem? 
• Per què la Rahaf ha dibuixat una casa? 
• He viatjat a altres països? I fora d’Europa? 
• M’he mudat mai de casa, de municipi o de país? Com ha estat l’experiència? 
• Alguna vegada m’he sentit «fora de lloc»? Per contra, alguna vegada m’he sentit 

«com a casa» malgrat ser fora de la meva llar? 
• I els meus pares i avis: es van mudar mai de casa, de municipi o de país? 

- Reflexionem 
Al món hi ha molts infants refugiats com la Rahaf, però no tots viuen en camps de refugiats. 
Alguns han anat a viure a altres països que els han acollit i, encara que enyorin el seu país, 
tenen una nova casa on viure. 

3. KALÓ TAXIDI: UN MAR DE DESITJOS 

Què ens agradaria desitjar a la Rahaf i altres infants refugiats? Cadascun de nosaltres 
escrivim un desig en un paper i després en fem vaixells de papiroflèxia. 

Posteriorment, fem un mural amb el títol kaló taxidi on pintem la mar Mediterrània. 
Dibuixem a quin lloc del mapa som nosaltres i, després, indiquem amb gomets els llocs del 
món on hi ha camps de refugiats. Finalment, enganxem sobre el mar tots els vaixells de 
desitjos que hem fet. 
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4. COMPARTIM QUÈ FEM, PENSEM I SENTIM 

Si ens ve de gust, el mateix dia o un altre, podem organitzar una presentació pública del 
mapa kaló taxidi on convidem les famílies, el veïnat i els altres membres del nostre esplai, 
agrupament o escola. En aquesta presentació, els mateixos infants explicarien el sentit del 
mapa i el procés que hem seguit per elaborar-lo. Podrien explicar qui és la Rahaf, per què 
dibuixa cases i què ens han fet sentir la seva fotografia. Finalment, podem convidar el 
públic a crear i afegir els seus vaixells de desitjos al mapa. 
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Nivell CICLE SUPERIOR / 1r d’E.S.O.

Temps aproximat

I SI ESTIGUÉSSIM EN GUERRA...? (proposta adaptada de FundiPau - 
DENIP 2016 i d'Entreterres) 
Lectura d'un fragment de l'article I si estiguéssim en guerra? de Janne 
Teller, publicat al diari ARA (11/10/2015), en el qual l’autora imagina com 
seria la nostra vida si ens veiéssim obligats a marxar de casa perquè el 
nostre país està en guerra. Tot seguit, proposem a l'alumnat que imagini i 
es posi a la pell dels personatges que surten a la història i reflexionin 
sobre què vol dir "viure en pau" o "viure en guerra". En acabat, els 
demanem que escriguin un petit poema o text expressant emocions o 
desitjos que senten. 

Temps aproximat 2 hores

Materials 

necessaris 

- Text adaptat: I si estiguéssim en guerra... de Janne Teller  - Cicle 
Superior 
- Text adaptat o Article: I si estiguéssim en guerra... de Janne Teller (Diari 
ARA, 11/10/2015) - E.S.O. 
- Pissarra digital per a presentar el text o còpia del text per a cada 
alumne 
- Imatge de la Rahaf. (http://entreterres.journaleaks.net/kalo-taxidi) 
- Papers blancs o de colors i paper d’embalar 
- 2 cartolines DIN-A3 per anotar les paraules de l’activitat 3 
- Retoladors i pintures. 
- Cinta adhesiva.
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1. I SI ESTIGUÉSSIM EN GUERRA... 
El/la mestra fa una lectura expressiva del text adaptat (Cicle Superior) o lectura 
col·lectiva de l'article sencer (E.S.O.). En acabat, responem les preguntes següents:    

(enllaç a l'article sencer: http://www.ara.cat/suplements/diumenge/estiguEssim-
guerra_0_1447055295.html) 

- Què passaria si no tinguéssim… 
• llum, aigua, ni calefacció? Com cuinaríem? Com ens protegiríem del fred?  
• casa, escola, hospital, botigues, ni transport? Com viuríem? 
• pares, avis, mestres ni monitors? Qui ens cuidaria? 

- T'imagines com deu ser viure sempre amb por? 

- Reflexionem 
Quines altres coses ens podrien mancar si hi hagués una guerra al nostre país? Quines 
activitats hauríem de deixar de fer?  
Què més ens faltaria si haguéssim hagut d’abandonar a corre-cuita casa nostra?  
De tot el que forma part de la teva vida, què et sabria més greu perdre? 
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2. LA RAHAF 
Mostrem la imatge de la Rahaf Hasan, una nena de 10 anys que viu a un camp de refugiats 
perquè va haver d’abandonar Síria, el seu país, a causa de la guerra. 

- Llancem les qüestions següents: 
• Hem sentit a parlar alguna vegada de les persones refugiades i dels camps de 

refugiats? 
• Què en sabem? 
• Per què la Rahaf ha dibuixat una casa? 
• He viatjat a altres països? I fora d’Europa? 
• M’he mudat mai de casa, de municipi o de país? Com ha estat l’experiència? 
• Alguna vegada m’he sentit «fora de lloc»? Per contra, alguna vegada m’he sentit 

«com a casa» malgrat ser fora de la meva llar? 
• I els meus pares i avis: es van mudar mai de casa, de municipi o de país? 

- Reflexionem 
Al món hi ha molts infants refugiats com la Rahaf, però no tots viuen en camps de refugiats. 
Alguns han anat a viure a altres països que els han acollit i, encara que enyorin el seu país, 
tenen una nova casa on viure. 

3. LA PAU I LA VIOLÈNCIA 

Fem una pluja d'idees, diem quines emocions sentim i/o quines paraules associem a la pau i 
quines a la violència, i , per torns, les anem escrivint en dues cartolines Din-A3. En acabat, 
demanem als alumnes que escullin alguna de les paraules de les cartolines i escriguin un 
petit text: un poema, una carta a la Rahaf, un acròstic, un cal·ligrama, una galindaina, una 
recepta, ... Poden utilitzar qualsevol tipologia textual que coneguin i els permeti expressar 
els seus sentiments o desitjos envers els nens i nenes, que com la Rahaf han viscut la guerra 
i han hagut de deixar casa seva. 

Posteriorment, fem un mural on pintem la mar Mediterrània. Dibuixem a quin lloc del mapa 
som nosaltres i, després, indiquem amb gomets els llocs del món on hi ha camps de 
refugiats. Finalment, enganxem per tot el mural els de desitjos que hem fet. 
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4. COMPARTIM QUÈ FEM, PENSEM I SENTIM 

Si ens ve de gust, el mateix dia o un altre, podem organitzar una presentació pública del 
mural on convidem les famílies, el veïnat i els altres membres del nostre esplai, 
agrupament o escola. En aquesta presentació, els mateixos infants explicarien el sentit del 
mapa i el procés que hem seguit per elaborar-lo. Podrien explicar qui és la Rahaf, per què 
dibuixa cases i què ens han fet sentir la seva fotografia. Finalment, podem convidar el 
públic a crear i afegir els seus escrits al mapa. 
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Nivell EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (E.S.O.)

Descripció

TOTS SOM MIGRANTS   (proposta d'Entreterres) 
La paraula immigrant té una càrrega de connotacions molt densa a la 
nostra societat. Alhora, la migració és quelcom que s’associa a l’alteritat, 
com un fenomen extern. Aquesta activitat proposa, d’una banda, explorar 
les etiquetes i categories que solem associar al mot, sovint de manera 
inconscient. D’altra banda, també està enfocada a descobrir les 
migracions que habiten amb i en nosaltres. 

Temps 
aproximat

Es recomana dur a terme aquesta proposta educativa en diversos dies i 
etapes. Es pot fer l’activitat completa o només una part. 

Materials 
necessaris

- Fulls de paper o cartolines per anotar les paraules de l’activitat 1 
- Mòbil amb connexió a Internet. 

1. AMB BITLLET DE PRIMERA O DE TERCERA?  
Hi ha paraules que viatgen amb bitllet de primera i altres que ho fan amb bitllet de tercera. 
En parelles o petits grups ordenarem els mots següents segons si tenen millor o pitjor 
consideració social: viatger, rodamón, vagabund, immigrant, passatger, turista, refugiat, 
visitant i transeünt. 

- Reflexionem  
Quin lloc ocupa la paraula immigrant? Pensem conjuntament per què hem col·locat unes 
paraules més amunt i altres més avall de la llista. Quins criteris hem fet servir? Per què? 
Quines connotacions socials hi ha en aquestes paraules? 
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2. FORA DE LLOC  
De manera individual, respondrem a les preguntes següents per conèixer el nostre vincle 
amb les paraules anteriors. Si ens ve de gust, podem aturar-nos en la descripció d’aquests 
passatges de les nostres vides. 

• He viatjat a altres països? I fora d’Europa? 
• M’he mudat mai de casa, de municipi o de país? Com ha estat l’experiència?  
• Alguna vegada m’he sentit «fora de lloc»? Per contra, alguna vegada m’he sentit 

«com a casa» malgrat ser fora de la meva llar?  
• I els meus pares i avis: es van mudar mai de casa, de municipi o de país? 

- Reflexionem 
Ens sentim identificats amb algun dels mots anteriors? Ha canviat la nostra consideració 
sobre la connotació d’aquestes paraules? 

3. TOTS SOM MIGRANTS  
Ens convertirem en periodistes per un dia amb l’objectiu d’entrevistar persones del nostre 
entorn proper i conèixer quina és la seva història migratòria. Per fer-ho, preparem un llistat 
de preguntes, que poden ser les de l’activitat anterior o d’altres, i un pla de treball: on 
anirem? Com seleccionarem les persones? Com registrarem les seves respostes: en paper o 
en vídeo? Si voleu, també podeu anar penjant les microentrevistes a les xarxes socials amb 
el hashtag #sommigrants. 

4. ACTUEM!  
Conscienciem les persones del nostre entorn per fer una societat més respectuosa, tolerant 
i solidària. Amb el material recopilat i altres recursos, dissenyem conjuntament una acció 
de comunicació i sensibilització per tal de conscienciar l’entorn que totes les persones som 
migrants, d’una o altra manera.  

- Reflexionem  
Què ens ha aportat aquesta experiència? Què hem après? 
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PÀGINES WEB D’INTERÈS 

OBRIM FRONTERES | Xarxa Educativa en Suport a les Persones Refugiades 

https://obrimfronteres.wordpress.com/ 

ENTRETERRES 

http://entreterres.org/ 

FUNDIPAU  

http://fundipau.org/propostes-de-fundipau-pel-denip-2016/ 

http://fundipau.org/propostes-de-fundipau-per-al-denip-2017/ 

CASA NOSTRA ES CASA VOSTRA 

https://www.casanostracasavostra.cat/ 

STOP MARE MORTUM 

https://stopmaremortum.org/ 
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