
 

Activitat 3. On van els refugiats? 

CAS 1. Material: globus terraqüi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAS 2.  Material: Atles, mapa polític   

EIX TRANSVERSAL: UN MÓN PER A TOTHOM. QUÈ VOL DIR SER REFUGIAT? 

La Hala vivia en una ciutat de Síria. La Hala i els seus 

germans van marxar caminant fins arribar al país del costat, 

Turquia. Però allà ja hi havia massa gent refugiada i no 

tenien espai per viure, així que van decidir seguir el camí 

fins a un altre país. Com que Turquia queda molt a prop del 

continent Europeu, els seus germans i ella van pensar que anar 

a Europa era la millor opció. Per arribar a Europa van haver 

d’agafar una barca inflable amb molta més gent i traspassar el 

mar mediterrani. El viatge va ser molt perillós, ja que durant 

el trajecte van haver de patir una tempesta que va fer gairebé 

tombar la barca. Finalment, van arribar a Europa i ara viuen 

en un camp de refugiats de Grècia. 

Localitza el continent Europeu. 

Síria a quin continent es troba? 

Queda a prop Síria d’Europa? 

L’Aslan és un nen que va fugir de la guerra de Síria amb el seu 

gos. Va pensar que el millor lloc on anar a viure era Alemanya 

perquè és un país ric amb molts llocs de treball. Primer va 

traspassar el mediterrani amb una barca i un cop a Grècia, que 

és un país d’Europa, va voler agafar un bus per anar fins a 

Alemanya, però com que viatjava amb el gos no va poder pujar al 

bus. Ara segueix fent el viatge caminant i ja es troba al país 

d’Hongria. 

A quin país vol arribar l’Aslan? Localitza’l al mapa. 

L’Aslan a caminat des de Grècia fins a Hongria. Per quins dos països deu haver passat? 

Anomena’ls. 

Quin mar va traspassar l’Aslan? Localitza’l al mapa i escriu-lo 



 

CAS 3. Material: atles 

 

 

 

 

CAS 4. Material: Google Earth, tablets 

 

 

 

 

 

CAS 4. Material: Google Earth, tablets 

 

L’Omar és un nen que va fugir de la guerra amb la seva família, 

va marxar de Síria cap al Marroc amb avió. Com que es van 

gastar molts diners amb els bitllets d’avió ara no tenen gaires 

diners per aconseguir unes medecines que necessita l’Omar. Si 

no s’acaba la guerra, la família de l’Omar potser intentarà 

anar fins a Espanya.  

Localitza al mapa on es troba el Marroc?  

Conta quants països va traspassar l’Omar amb l’avió de Síria al Marroc. 

Creus que la família de l’Omar pot arribar a Espanya caminant? Per què? 

La Omaira és una nena que vivia a Iraq, en aquest país, molt 

proper a Síria també hi ha arribat la guerra. La Omaira va 

traspassar el mar mediterrani des de Turquia amb molta por i 

un cop a Grècia ha estat a dos camps diferents. Primer va 

estar en un de provisional que no hi havia res, després a un 

del poble de Idomeni. En aquest també hi falten moltes coses, 

però n’hi ha una que sí que hi és; una escola.  A l’escola 

aprèn una mica de tot i se sent més segura. 

Iraq on queda respecte Síria; a la dreta, a l’esquerra, a dalt o a baix? 

Busca dins Grècia el poble d’Idomeni. Has d’escriure al navegador del Google Maps el 

nom d’Idomeni perquè et surti. 

Quin mar tenen en comú Grècia, Turquia o Espanya? 


