
OBJECTIUS

 

ABANS DE COMENÇAR

Conèixer la realitat de les persones refugiades i empatitzar amb la
situació que estan vivint. 
Comprendre l'essència del text, obtenir informació, interpretar i valorar el
seu contingut. 
Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 
 nous coneixements.
Expressar realitats, ficcions i sentiments mitjançant diversos llenguatges:
literaris i artístics.
Analitzar els models d’organització política, econòmica i territorial i les
desigualtats que generen, valorant com afecten la vida de les persones. 
Identificar els aspectes ètics de cada situació i fer propostes d'actuació. 

 

Aquesta proposta és totalment oberta perquè creiem que, a cada centre i a
cada aula és on s'han de fer les adequacions pertinents, vinculades als
interessos i coneixements previs de l'alumnat. Únicament s'apunten algunes
línies per desenvolupar com un projecte globalitzat que parteix de la lectura,
comprensió i debat del llibre i expandir amb diverses modalitats de recerca.

Pel que respecta al treball a l'aula, hi ha moments de treball en gran grup,
altres individuals i sobre tot, us recomanem la creació de grups heterogenis de
4 persones, per portar a terme el gruix de les activitats. 

Proposem fer les activitats orals en aquests grups per tal d’oferir la possibilitat a
tots de mostrar la seva opinió i per compartir lliurement les reflexions i
conclusions a les que han arribat, que seran exposades per les persones 
 portaveus. 

Per tal de facilitar l'accés a la informació i que els avenços, acords i 
 conclusions estiguin a l'abast de tothom, es important treballar amb documents
compartits. 

En funció de la temporització i l'organització i tractament interdisciplinari, es
prendran les decisions que concretaran l'abast i aprofundiment d'aquesta
seqüència didàctica. 
Aquí us presentem, doncs, tot un ventall de propostes i possibilitats. 

Un dels elements clau és enfocar l'aprenentatge que es pot derivar de la
lectura d'aquest llibre treballant des de la diversitat de l'Alumnat i posant èmfasi
en la diversificació de propostes que combinin diversos àmbits, àrees i
capacitats. 

Aquí ho teniu... Desitgem que us sigui útil!

Anna Cabot - Badia Bouia - Jaume Aguilar - Anna Oliveras amb el suport del MEM

SUGGERIMENTS I PROPOSTES

 
PROPOSTES  DIDÀCTIQUES 

"VEUS SENSE REFUGI"
 

"PODRIES"   Joana Raspall

https://youtu.be/dvEDdx030ww
https://youtu.be/bewzZazKSP0
https://youtu.be/bewzZazKSP0
https://youtu.be/bewzZazKSP0


LECTURA DEL LLIBRE

ANÀLISI DELS REGISTRES LITERARIS

APROFUNDIR EN LA COMPRENSIÓ

EXPRESSIÓ - COMUNICACIÓ

PROPOSTES
DE L'ÀMBIT LINGÜÍSTIC

LECTURA COMPRENSIÓ  I
EXPRESSIÓ

Valorar si la lectura la fa l'alumnat a casa i/o es treballa a l’aula de
manera periòdica: diària o  setmanalment.

Dedicar espais i moments on fer la lectura de cada capítol o de
paràgrafs escollits. 

També el docent  o l'alumnat, per torns, pot fer de model lector
(amb el text preparat prèviament)  i llegir en veu alta per a tot el
grup.

Es pot fer la lectura en l’espai del “club lector”, on tots comparteixen
una mateixa lectura i després en parlen a partir de les activitats
proposades.

L'estil narratiu del viatge: Anècdotes i situacions
quotidianes. 
Llenguatge poètic: Reflexió i emoció.
Les històries de vida:  Reviure i compartir les vides de
persones i famílies refugiades. 

1.

2.
3.

Elements coneguts / desconeguts que ha aportat el llibre. 
Què sabíem i què hem après? 
Quines idees hem modificat?
Interrogants que sorgeixen. 
En què ens agradaria aprofundir?
Emocions que ens ha generat la lectura

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Triar un paràgraf especial, colpidor, bonic… per compartir i
llegir en veu alta

Escolliu una de les persones del llibre. Dibuixeu-lo i
presenteu-lo a la resta de companys/es.
Escriviu el vostre viatge forçat imaginari: causes,
recursos, itinerari... 
Expresseu, amb tot el cos, com es senten les persones
del llibre/ Com us  sentiríeu, vosaltres?
Dibuixeu com us imagineu el camp de refugiats. /
Feu-ne una maqueta.
Fotografies abstractes del que els hi suggereix el tema,
posar una frase, crear haikus. 
Fer exposicions i representacions amb els treballs
artístics. 
Poseu-vos en contacte amb artistes de la ciutat



Bibliografia i cinema
 

. Comissió catalana d'ajuda al refugitat
http://www.ccar.cat/

. ACNUR - Agència de la ONU pels
refugiats http://www.acnur.org

. ara.cat "La crisi dels refugiats
explicada en 5 gràfics" 8/9/2015

. ara.cat. " I si estiguéssim en guerra".
Janne Teller 11/10/2015

. Crisi dels refugiats: educar la
solidaritat és part de la solució
lafede.cat - El diari de l'educació. 13
/11/2015

. La convenció dels drets dels infants

. http://fundipau.org/refugiats/

. Articles i entrevistes a membres de
FundiPau www.fundipau.org/
davant-la-crisi-de-refugiats

. Cine per comprendre el drama dels
refugiats . JUDITH VIVES (Júnior report)
21/2/2020

. "Especial refugiats" INFO K
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/infok
/especial refugiats/video/
5560719

. 'Marwa. Petita i valenta' pel·lícula de
Dina Naser
. "La néta del Sr. Lynn" P. Claude
. "El setè àngel" David Cirici
.  "Ciudadanos del mundo" A. Cortina F. Bastida

 

https://diarieducacio.cat/edutransforma/author/lafede/
https://junior-report.media/author/judith-vives/


     GEOGRAFIA - HISTÒRIA

FILOSOFIA I CIUTADANIA

TREBALL DE RECERCA

ENTREVISTA A LES AUTORES

Situació del Camp de Refugiats. País, països
fronterers. 
De quina població estem parlant? Nombre,
Situació...
Situar els països d’on provenen les persones
Conflicte que ha generat l’èxode de les
persones
Dibuixar en un mapa de la zona el recorregut
que fan les autores del llibre.

 

1.

2.

3.
4.

5.

Legislació sobre el dret de les persones refugiades.
Anàlisi i reflexió crítica sobre els conflictes que han generat i
han fet que aquestes persones s'han vist obligades a exiliar-se. 
Situació en la que es troben en els camps (supervivència,
condicions, ajuts…)

Recerca entorn dels diferents eixos que aporta el llibre:

- Els camps de refugiats
- Paper de les ONG i voluntariat
- Situació actual dels conflictes
- Diferència entre refugiats - migrats
- Paper i resposta d'Europa davant dels
diferents fluxos migratoris
- La vida quotidiana al camp de refugiats.

 

PROPOSTES
DE L'ÀMBIT D'APRENDRE

A APRENDRE

1- En equips fer una pluja d'idees sobre els
diferents temes que elles han viscut i que poden
explicar.
2- Agrupar les qüestions en funció dels blocs
temàtics i ordenar-les.
3- Formular les preguntes 
4- Recollir les respostes 


