
                                
 

 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

 
 

QUÈ VOL DIR SER REFUGIAT? 

 

 

 

 

 

 

Objectius 
 

- Identificar les causes i les conseqüències de la fugida dels siris i síries a altres 
territoris. 

- Detectar els canvis i les continuïtats d’un infant refugiat en vers la seva vida 
abans de la guerra. 

- Localitzar en un atles països implicats amb els refugiats. 
- Seleccionar i organitzar informació sobre la vida dels infants refugiats de forma 

autònoma i en equip. 
- Fer una instal·lació artística per la conscienciació de la problemàtica de les 

persones refugiades. 
- Adquirir una actitud crítica i d’empatia en vers la crisi de les persones 

refugiades. 
 

Descripció de la proposta 
 
La diversitat de pensament, de cultura o de religió sovint ha fet esclatar guerres, 
conflictes i fugides de milers de persones de la seva llar. A través de la problemàtica 
real sobre la crisi de les persones refugiades, es va decidir desenvolupar una 
seqüència didàctica que fomentés els valors de respecte, tolerància i solidaritat 
essencials per viure en un espai de pau lluny de discriminacions i guerres. La 
seqüència didàctica Què vol dir ser refugiat i refugiada?, pretén donar resposta a 
moltes de les imatges que els infants veuen diàriament pels diferents mitjans de 
comunicació, tot denunciant les injustícies i reflexionant sobre quin és el món que 
volem. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
La SD parteix de la premissa que tots els nens i nenes tenen curiositat per descobrir el 
món que els envolta i per tant, la metodologia emprada es caracteritza per la 
introducció de diferents fonts i materials a l’aula que permetin en petit i gran grup 
confeccionar hipòtesis i conclusions sobre la societat, per tal de  generar un debat 
enriquidor que fomenti l’esperit crític i l’acció social. 
 
 
Recursos emprats 

Fotografia. Cortés, M. (2018) Arbre dels desitjos pels refugiats 
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Fotografies, fragments de documentals, atles, globus terraqui, portàtils amb el 
programa Google Maps, qüestionaris d’idees prèvies, fulls d’enregistraments dels 
debats dels infants i cartolines per recollir i sistematitzar informacions. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 
Continguts social clau: 

 Racionalitat i irracionalitat: identificació de les causes i les conseqüències de 
la fugida dels siris i síries per tal de comprendre la situació de les persones 
refugiades.  

 Canvi i continuïtat: comparació de documents fotogràfics que mostrin els 
canvis i les continuïtats d’un nen refugiat en vers la seva vida abans de la 
guerra i en l’actualitat per tal d’empatitzar amb la crisi de les persones 
refugiades. 

 Organització social: anàlisi de l’organització humana d’un camp de refugiats 
per tal de conèixer com és la vida d’un infant refugiat abans de tenir una nova 
llar. 

 Valors i creences: comparació de les creences de diferents països i 
organitzacions socials per tal de mostrar una actitud crítica sobre la 
problemàtica de les persones refugiades. 

 Interrelació i conflicte: localització geogràfica del conflicte per tal d’observar 
que aquesta realitat és propera a nosaltres i ens fa responsables. 

 Identitat i alteritat: conèixer una realitat injusta que no ens identifica com a 
ciutadans per tal de denunciar-la. 

 Diferència (diversitat i desigualtat): valorar la diversitat cultural per tal 
d’entendre-la com una font de riquesa més de la societat actual. 

 
Competències: 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

 Competència tractament de la informació i competència digital 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Competència artística i cultural 
 
Dins l’àrea de medi natural, social i cultural es treballaran específicament les 
dimensions del món actual i la de ciutadania. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
Alumnes de 2n de primària. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 
L’acció social que es planteja a la cloenda d’aquesta SD de medi social remet en les 
arts, i per tant en l’educació artística, esdevenint així una SD de caràcter 
interdisciplinari. Tot considerant que l’elaboració d’una instal·lació artística a l’escola 
“L’arbre dels desitjos pels refugiats” pot convertir-se en un mitjà molt encertat de 
divulgació de la problemàtica social treballada a l’aula, ja que el producte esdevé un 
impacte visual per tota la comunitat, crida l’atenció i aconsegueix transmetre un 
missatge, que ajudarà a tothom a reflexionar sobre la problemàtica dels refugiats. 
Tanmateix, finalitzar aquesta seqüència didàctica amb la integració dels coneixements 
de l’àrea d’educació visual i plàstica propicia la creativitat i atorga un valor intel·lectual i 
d’esperit crític als processos creatius. 
Alhora, la SD es confecciona amb un seguit de relacions amb l’entorn que 
proporcionen un valor més convincent dels continguts a treballar. Així per exemple, 
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s’utilitzen fonts reals per aproximar-se a la problemàtica  com són els casos d’infants 
refugiats o bé, el fet d’establir una conversa cara a cara amb una voluntària que ha 
acollit un jove refugiat. 
 
Documents adjunts 

Documents per al professorat.  

 Guia pel mestre 

 Explicació activitats 
Documents per a l’alumnat.  

1. Qüestionari 1 
2. Qüestionari 2 
3. Abans i Ara 
4. Itinerari refugiats 
5. Paraules per explicar 
6. Diari Hala 
7. Ajudes i complicacions  
8. El mapa mental 

 
Autoria 
Meritxell Cortés Vicente. Autora 
Neus González Monfort. Tutora pràcticum V. UAB 
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