PROJECTE: REFUGIANT-SE, QUAN L'AIGUA ÉS MÉS SEGURA QUE LA TERRA
Un projecte de cultura de pau – Cicle superior de Secundària i Batxillerat Municipis de Barcelona.

QUI SOM?

*

Som un grup de persones amb anys d’experiència en educació per la pau, drets
humans i desenvolupament. A Grup Eirene creiem que la construcció d’un món
més just s’aconsegueix passant per la transformació del nostre propi entorn. És per
això que els nostres treballs tenen un gran component d’elements de reflexió per
fomentar la solidaritat, la responsabilitat i l’esperit crític entre els joves, infants i la
població general de Catalunya.

INTRODUCCIÓ

*

Ningú escull ser refugiat. Les persones que han de marxar dels seus pobles, dels
seus països, busquen protecció de la comunitat internacional i la possibilitat d'una
vida millor. Aquestes persones fugen de la guerra, de la pobresa, de la intolerància
de la violència i de la persecució que exerceixen contra elles. En el nostre món ja
són prop de 66 milions de persones que es troben en situació de refugiades,
apàtrides o desplaçades.

*

Davant d'aquesta situació i amb la crisi actual de persones refugiades per la guerra
de Síria , molts països de la Unió Europea, estan reaccionant de forma insolidària,
perdent-se en les legislacions existents i amb una manca de coordinació i de

priorització dels valors de la vida, la dignitat humana i de respecte dels DDHH molt
alarmant.

*

Aquest projecte vol apropar als joves la situació de les persones refugiades,
sensibilitzar-los sobre les causes i sobre la situació que pateixen, així com
canalitzar les ganes de cooperar a través de la participació d'associacions de barri i
associacions nacionals i internacionals.

BENEFICIARIS: Alumnes i professorat de 2n cicle de secundària i batxillerat, població
general
“Nadie abandona su hogar a no ser que viva en la boca de un tiburón (...) tienes que
entender que nadie pone a sus hijos en un bote a no ser que el agua sea más segura
que la tierra", Retall del Poema “Hogar” de Warsan Shire, Kenya.

OBJECTIUS DEL PROJECTE

*

OBJECTIU GENERAL
Sensibilitzar i posar les bases i les condicions per despertar l'esperit crític i
solidari davant el drama humanitari que viuen les persones amb necessitat de
refugi, i així poder canalitzar i donar espai als desitjos de cooperar i acollir que es
detecten entre la població civil.
OBJECTIUS ESPECÍFICS

*

CONCEPTUALS
- Donar a conèixer els conceptes : de refugiat , asil, i la situació mundial actual de
les persones refugiades.
- Analitzar els motius pels quals la gent ha de fugir de casa seva a través d'una
periodista que ha estat als camps d'Idomeni., concretament ens parlarà de la
guerra de Síria.

*

ACTITUDINALS
- Fomentar l'empatia, la solidaritat, el respecte, el compromís i la cooperació a
través d'una dinàmica inicial vivencial i de l'acostament dels testimonis d'una
persona refugiada Síria, i d'altra persona que ens acostarà a la situació de les
persones refugiades al món.
- Contribuir a l'educació en temes humanitaris i de cultura de pau i al foment de
l'esperit crític i coneixement de la realitat en la formació als centres educatius, a
través de tutories, socials, educació en valors, etc., a posant al seu abast els
materials pedagògics necessaris per poder realitzar una acció significativa per
l'alumnat.

*

PROCEDIMENTALS

- Canalitzar les motivacions de solidaritat i els sentiments de cooperació que
puguin sorgir d’entre els joves que han treballat al taller, a través de dinàmiques
de grup, debat, construcció conjunta dels conceptes, jocs, i la presència de la
pedagogia de la pregunta.
- Per aconseguir-ho es treballarà de forma amb l'Associació Sírio-catalana per la
Llibertat i la Democràcia i altres associacions proposant activitats per recollir fons
amb destinació cap als refugiats i pel poble sirià.

CONTINGUT I METODOLOGIA DE L’ACTIVITAT

AMB UNS RECURSOS I METODOLOGIA DINÀMICA, VISUAL, DE DEBAT I
REFLEXIÓ ES TREBALLARÀ:
En primer lloc, farem una presentació de Grup Eirene i dels participants del taller,
la periodista Cristina Mas, del diari Ara i una persona refugiada que oferirà el seu
testimoni .
En segon lloc ajudarem a construir el concepte de refugiat, d'asil, la situació de les
persones refugiades al món, de forma breu perquè prèviament donarem un
material al professorat per treballar el tema i ja tindran coneixements.
En tercer lloc es farà una dinàmica de grup “És temps de fugir”, per iniciar el
procés i posar-se a la pell de les persones refugiades.
En quart lloc la periodista Cristina Mas, del diari Ara farà la seva intervenció de 20
minuts aproximadament sobre el conflicte sirià, les seves causes i conseqüències.
En cinquè lloc la persona refugiada oferirà el seu testimoni.
Per acabar es farà una reflexió i debat conjunt
Serà molt important treballar tant abans i després de fer el taller, per poder
obtenir un aprenentatge més significatiu i canalitzar els desitjos d’implicació i
solidaritat amb moviments nacionals i internacionals, d'aquesta manera els/les
joves i altres col·lectius senten que poden posar el seu gra de sorra per cooperar i
generar un canvi.
Al final de l’activitat es lliurarà un document avaluador que es demanarà realitzar
amb l'alumnat i professorat per poder valorar l’activitat adientment.
Durada: 2 hores
Franja escolar: Cicle Superior d’ESO (3rt i 4rt) i Batxillerat.

NIVELLS I CONTRIBUCIÓ

A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

*

Als alumnes i professorat dels instituts, les activitats descrites es poden treballar
a: Àrees de socials, tutories, educació per la ciutadania, optatives de pau.
Contribució a les competències bàsiques centrada principalment en la competència
social i ciutadana vinculada a conviure i habitar el món. Tanmateix, per la tipologia
de l’activitat, contribueix al desenvolupament de la comunicació audiovisual i
lingüística. Els continguts s’adapten als interessos o necessitats que el centre
educatiu requereixi (treballs i temàtiques específiques de pau i desenvolupament).

ALTRES DADES
NÚM. ALUMNES PER SESSIÓ màxim 1 Grup classe, (30 alumnes aprox.)
LLOC Centres educatius i equipaments del municipi.

DADES DE CONTACTE

Grup εireηe
LÍDIA TOVAR
TELÈFON 654860015
CORREU ELECTRÒNIC eirenecoop@gmail.com
WEB www.grupeirene.org

