
1
En el caso en que usemos esta unidad una vez que haya terminado el periodo de confinamiento y se hayan retomado 
las actividades presenciales, preguntaremos por la situación creada con el covid-19 en pasado, recordando con los y las 
participantes cómo fue ese periodo. ©
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L’objectiu d’aquesta unitat didàctica és oferir una sèrie de recursos educatius per treballar el 
contingut de la campanya Escola Refugi amb infants, adolescents i joves. 

Aquesta campanya tracta la importància de l’accés al dret a l’educació en contextos de crisi 
i emergència, com poden ser tant la situació que viu la població refugiada arreu del món com la 
realitat que afronten milions de nens, nenes i joves a causa de la COVID-19. 

En aquests contextos de crisi, l’educació esdevé una necessitat bàsica, un dret tan irrenunciable 
com ho és cap altre. L’accés a aquest dret constitueix una assegurança de vida, un espai on 
continuar aprenent, desenvolupant-nos, relacionant-nos, convivint i adquirint eines per contribuir 
a les nostres societats i augmentar les oportunitats per a la creació d’un futur autònom. L’educació, 
així doncs, esdevé un espai d’aprenentatge, de suport mutu, de seguretat i de pau. L’educació, en 
aquests contextos, ens protegeix. Salva vides i multiplica les oportunitats. 

La campanya Escola Refugi pretén posar èmfasi en aquesta realitat tot visibilitzant la centralitat 
de l’educació en contextos de crisi i emergència, i promovent el compromís de les institucions, 
els col·lectius i les persones amb la defensa i la promoció de l’accés real i efectiu a aquest dret 
fonamental. 

Aquesta unitat didàctica ofereix recursos educatius per treballar aquesta temàtica amb infants, 
adolescents i joves. Aquests recursos, que pot emprar qualsevol persona adulta (familiar, educador/a, 
etc.), poden utilitzar-se tant en grup com individualment, sia en l’àmbit de l’educació formal sia en la 
no formal. 

La unitat és dividida en dues franges d’edat, de manera que ofereix contingut adaptat per a 
cadascuna de les etapes següents: 

• De 4 a 12 anys (infantil i primària). 
• De 13 a 18 anys (ESO i batxillerat). 

Al final de cada activitat, s’hi inclou un gest de compromís amb la campanya, que gent de totes les 
edats pot copiar i difondre a les xarxes socials per fer arribar el seu compromís amb aquest tema a 
les persones del seu voltant. 

Els annexos necessaris per dur a terme les activitats són disponibles al final d’aquesta unitat 
didàctica. 

Podeu trobar el contingut i els recursos de la campanya Escola Refugi al web
www.escuelarefugio.org

Introducció
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  DE 4 A 12 ANYS  
 INFANTIL I PRIMÀRIA 

Objectius

1. Promoure la reflexió sobre la importància del dret a l’educació. 

2. Conèixer com s’està gestionant en l’actualitat la situació 
educativa en contextos d’emergència humanitària i crisi 
sanitària arreu del món. 

3. Identificar com podem protegir aquest dret i comprometre’ns 
amb la defensa del dret a l’educació. 

Material

• Folis

• Bolígrafs, llapis i retoladors

• Tisores

• Cinta adhesiva

• Ordinador amb accés a so

• Accés en línia o en paper als annexos 1 i 2 d’aquesta unitat
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Per començar l’activitat, animarem a qui hi participi a fer una llista dels drets que 
creuen que tenen tots els infants del món. Els demanarem que vagin enumerant els 
diversos drets que els vinguin a la ment i els apuntarem en un lloc visible. 

Al web de la Plataforma d’Infància d’Espanya, a l’enllaç següent, podeu trobar la 
Convenció sobre els drets de l’infant adaptada de manera comprensible per a 
criatures de 6 a 8 anys i de 9 a 12 anys. Aquest recurs us pot ser útil per contrastar 
la llista i comprovar si hi sobra o hi falta cap dret, a més de debatre-ho amb tothom: 
http://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los-
derechos-de-la-infancia/

Tot seguit, els explicarem que tots aquests drets els protegeixen, que són garanties 
per tenir una infància i un desenvolupament ple i feliç, i que tenen dret a exercir-los. 
Però que, entre tots aquests drets, n’hi ha un de molt especial: el número 28 de la 
Convenció! Un dret que ara mateix estan gaudint d’una manera alternativa i que és 
clau per poder exercir tots els altres. Un dret que ens permet relacionar-nos amb altra 
gent, conèixer amics i amigues, aprendre moltes coses noves, créixer en un lloc segur 
i participar cada dia. Sabrien dir quin és? 

Si cal, per facilitar que puguin endevinar-lo, els donarem pistes fins que trobin la 
resposta: el dret a l’educació. Aquest dret és molt important perquè ens permet 
gaudir de molts altres drets, relacionar-nos amb altres persones, aprendre a participar 
en la nostra societat i construir el nostre present i futur. 

Pensem ara en la nostra escola. Què la caracteritza? Quins elements creiem que hi 
ha d’haver en totes les escoles del món? Les escoles han de ser espais de pau, de 
trobada, de creativitat, d’aprenentatge i de seguretat. Analitzem d’un en un aquests 
elements! 

Per fer-ho, utilitzarem l’annex 1, en el qual trobarem una sèrie de dibuixos. Cadascun 
representa un element que ha de caracteritzar les escoles. Els els mostrarem d’un 
en un i hauran d’endevinar què representa cada dibuix. Si ho endevinen, hauran de 
contar un record positiu que hagin viscut a l’escola i que associïn a aquest concepte. 
Repetirem l’acció fins que hagin esbrinat el significat de totes les il·lustracions. Aquí 
recollim algunes pistes per guiar cada dibuix:

1. Llibres = Aprenentatge. A l’escola aprenem coneixements, adquirim punts de 
vista i descobrim un munt de coses que no sabíem.   

2. Grup de nens i nenes = Amistat. A l’escola coneixem companys i companyes, i 
fem amistats amb les quals aprenem a créixer en companyia. 

3. Silueta de dos infants amb un colom de la pau al mig = Pau, convivència. A 

Desenvolupament de l’activitat
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1 Si fem servir aquesta unitat una vegada que hagi acabat el període de confinament i s’hagin reprès les activitats presencials, 
els preguntarem en passat per la situació creada per la COVID-19 i els demanarem que recordin com va ser aquell període. 

l’escola aprenem a conviure i descobrim estratègies per relacionar-nos i gestionar 
possibles conflictes de manera pacífica. Aprenem a fer la pau activament.

4. Símbol d’igualtat = Igualtat entre totes les persones. A l’escola aprenem que 
tothom tenim els mateixos drets i oportunitats, i que, per tant, hem de tractar-nos 
amb el mateix respecte i consideració, sense discriminació per cap mena de motiu.

5. Nena amb la mà aixecada = Participació. A l’escola aprenem a participar, a donar 
el nostre punt de vista, a dissenyar idees noves, a treballar i a defendre allò en què 
creiem. 

6. Silueta de l’escola amb un cor = Protecció, seguretat, acollida. Les escoles són 
un espai segur que ens ofereix protecció i ens acull.

7. Taques de pintura = Creativitat. L’escola és un espai on aprenem a crear, a fer 
volar la imaginació i fer possible allò que imaginem.

8. Siluetes d’un nen que creix = Creixement, desenvolupament. A l’escola aprenem 
a anar creixent, a fer-nos grans de mica en mica, a evolucionar i ser millors persones.

Mentre veiem els dibuixos un per un, endevinem plegats què representen i revivim els 
records que cadascú associa a aquests moments i la seva escola. Observem que hi 
ha un cercle en blanc en el qual poden representar qualsevol cosa que no s’hagi vist 
als dibuixos i que també relacionin amb l’escola o que vulguin emfatitzar o comunicar. 

Al llarg de tot aquest recorregut, hem vist la importància de l’escola i del dret a 
l’educació: tot el que comporta i com ens permet créixer i evolucionar. És un element 
molt important en les nostres vides que ens protegeix, però al qual nosaltres també 
hem de protegir. 

En situacions com les actuals, aquest dret a l’educació es veu afectat. Plantegem, 
doncs, les preguntes següents i les debatem amb tothom qui participi:1

• Què ha passat amb el dret a l’educació en aquest període? 

• Com està sent aquest període per a tu? 

• Com creus que està sent per a altres infants del teu barri o de la teva escola? I per 
a altres nenes i nens de tot el món? 

Recollirem les respostes i hi reflexionarem. Les situacions d’emergència o de crisi 
com les que vivim dificulten l’accés al dret a l’educació, cosa que ocasiona que 
en aquests moments molts infants no puguin anar presencialment a escola. Si fem 
una volta al món, observarem que milions de criatures comparteixen una situació 
semblant: les crisis i les emergències (sanitàries, els conflictes armats, els viatges 
migratoris que moltes persones es veuen forçades a fer, etc.) posen en perill l’accés al 
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dret a l’educació arreu del planeta. 

Tanmateix, en aquests moments l’escola és més important que mai per a tothom, 
perquè l’amistat, la protecció, la convivència, l’aprenentatge i tots els elements que 
hem vist que condensa l’educació són, en contextos de crisi i emergència, encara més 
necessaris. Podrien anomenar les coses positives que els aporta el fet de, malgrat les 
dificultats, poder continuar amb la seva educació durant aquest període? Reflexionem 
sobre les respostes. 

Per tot plegat, ens estem organitzant arreu del món per garantir aquest dret 
mitjançant els ordinadors, la ràdio i els mòbils, de manera que l’escola segueixi present 
en les nostres vides. Ara mateix, milions de persones defensem el dret a l’educació, sia 
ideant maneres innovadores de fer-ho possible, investigant i connectant amb altres 
infants, joves i docents de tot el món sia aprofitant totes les oportunitats educatives 
que se’ns brinda per poder continuar la nostra educació i gaudint-les al màxim. 

Ens sumem a aquest moviment mundial? Amb tothom qui participa, mirem el vídeo 
de la campanya Escola Refugi, disponible a www.escuelarefugio.org, per tenir ocasió 
de crear un vincle amb les vivències d’altres criatures d’arreu del món que estan en 
aquesta situació. Amb quins missatges es queden després de veure’l? Què els ha 
cridat més l’atenció? 
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Després d’haver treballat el tema, proposem a tots i totes les 
participants que facin un gest per segellar, difondre i contagiar 
el seu compromís amb el dret a l’educació, per a la qual cosa 
utilitzarem la silueta de l’escola que hi ha a l’annex 2 d’aquesta 
unitat. Aquesta silueta representa els milions d’escoles que 
existeixen arreu del món. Emprarem la silueta per calcar-la en 
un paper, una tela o una superfície que ens agradi. Tot seguit, 
la retallarem, de manera que la forma de l’escola quedi a la 
superfície escollida. Si ho preferim, també podem imprimir 
i acolorir directament la silueta de l’annex 2. En acabat, a la 
meitat esquerra de la silueta, escriurem Escola i, a la meitat 
dreta, Refugi. 

El resultat serà un símbol que representa l’escola i la capacitat 
de protecció que ofereix a tothom, sobretot en els moments 
difícils. Podem animar la nostra família, amistats i persones 
estimades a reproduir el gest i, després, col·locarem l’escola a 
la finestra de la nostra habitació, rodejada de tots els símbols 
que hem treballat i elaborat, que representen tot el que l’escola 
ens ofereix. Així podrem difondre’l i anar sumant gent a favor 
del dret a l’educació. 

Envia’ns a escuelarefugio@entreculturas.org la foto de la teva 
escola a la finestra o fes-nos arribar una foto de les persones 
que heu fet el gest i comparteix-la a les xarxes amb l’etiqueta 
#EscuelaRefugio perquè puguem donar a conèixer el vostre 
compromís. 

Aquest símbol romandrà a casa nostra com un recordatori 
de la importància d’actuar per protegir i aprofitar aquest dret 
fonamental i gaudir-lo cada dia en les nostres vides, però encara 
amb més força durant les situacions de crisi i emergència.

Gest de compromís: 
Escola Refugí
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Objectius

1. Promoure la reflexió sobre la importància del dret a l’educació.

2. Conèixer com s’està gestionant en l’actualitat la situació 
educativa en contextos d’emergència humanitària i crisi 
sanitària arreu del món.

3. Identificar com podem protegir aquest dret i comprometre’ns 
amb la defensa del dret a l’educació.

Material

•  Folis

•  Bolígrafs, llapis i retoladors

•  Tisores

•  Cinta adhesiva

•  Ordinador amb accés a so

•  Accés en línia o en paper als annexos 2, 3 i 4 d’aquesta unitat

  DE 13 A 18 ANYS  
 ESO I BATXILLERAT 
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Per començar l’activitat, animarem a qui hi participi a fer una llista dels drets que 
creuen que tenen tots els infants, adolescents i joves del món. Els demanarem que 
vagin enumerant els diversos drets que els vinguin a la ment i els apuntarem en un lloc 
visible. 

Al web de la Plataforma d’Infància d’Espanya, a l’enllaç següent, pots trobar la 
Convenció sobre els drets de l’infant adaptada de manera comprensible per a 
criatures, adolescents i joves de 13 a 17 anys. Aquest recurs us pot ser útil per 
contrastar la llista i comprovar si hi sobra o hi falta cap dret, a més de debatre-ho amb 
tothom:  http://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-
los-derechos-de-la-infancia/convencion-derechos-del-nino-adaptada-13-17-anos/

Seguidament, els explicarem que tots aquests drets els protegeixen, que són 
garanties per tenir una infància i un desenvolupament ple i feliç, i que tenen dret a 
exercir-los. Però que, entre tots aquests drets, n’hi ha un de molt especial. Un dret 
que ara mateix estan gaudint d’una manera alternativa i que és clau per poder exercir 
tots els altres. Un dret que ens permet relacionar-nos amb altra gent, conèixer amics 
i amigues, aprendre, desenvolupar-nos en un lloc segur i participar cada dia. Sabrien 
dir quin és? 

Si cal, per facilitar que puguin endevinar-lo, els donem pistes fins que trobin la resposta: 
el dret a l’educació. Aquest dret és molt important perquè ens permet gaudir de molts 
altres drets, relacionar-nos amb altres persones, aprendre a participar en la nostra 
societat i construir un present i un futur autònoms. Què creuen que han pogut viure 
gràcies al fet de tenir accés a l’escola i al dret a l’educació? Debatem les respostes i 
tornem a apuntar-les en un lloc visible. 

En acabat, els demanem que pensin en la seva situació actual fent les preguntes 
següents: 

• Què ha passat amb el vostre accés a l’educació durant aquest període? 

• De quina manera esteu continuant amb els vostres estudis en aquest moment? 

• Creieu que és important poder continuar tenint accés al dret a l’educació en 
moments de crisi com els que vivim? Per què?

Comentem les respostes i, en acabat, els preguntem què saben de com s’està vivint 
l’accés a l’educació en altres llocs del món. Per abordar aquesta realitat, mirarem el 
vídeo de la campanya Escola Refugi, disponible a www.escuelarefugio.org, per 
tenir ocasió de crear un vincle amb les vivències d’altres infants i joves. Amb quins 
missatges es queden després de veure’l? Què els ha cridat més l’atenció? 

Desenvolupament de l’activitat
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Tal com observem al vídeo i podem aprendre de la realitat en la qual 
ens trobem, les situacions d’emergència o de crisi (sanitària, conflicte 
armat, viatge migratori que moltes persones es veuen forçades 
a emprendre, etc.) dificulten l’accés al dret a l’educació, cosa que 
ocasiona que molts infants i joves no puguin anar presencialment a 
escola. Si fem una volta al món, ens adonarem que milions de persones 
comparteixen una situació semblant: les crisis i les emergències posen 
en perill l’accés al dret a l’educació arreu del planeta. Tanmateix, en 
aquests moments l’escola és més important que mai per a tothom, 
perquè l’amistat, la protecció, la convivència o l’aprenentatge són, en 
contextos de crisi i emergència, més necessaris que mai. 

Tot seguit, repassarem conjuntament els exemples de testimonis i 
comentaris de persones (disponibles a l’annex 3) que es troben en alguns 
d’aquests contextos i que ens expliquen com viuen el dret a l’educació 
en aquests moments. Després de llegir-los plegats, els comentem.

• Esteu d’acord amb el que diuen aquestes persones? 

• Si vosaltres també haguéssiu de presentar un testimoni o missatge 
sobre per què l’escola és un refugi i sobre la necessitat de defensar-
la en un context de crisi i emergència, què diríeu? 

Els animem a basar-se en la plantilla disponible a l’annex 4 per escriure 
o representar el seu missatge sobre el dret a l’educació en contextos 
de crisi i d’emergència; deixem una estona de creativitat amb música o 
de qualsevol manera que es creï un ambient propici per fer-ho. 

L’escola ens protegeix, però ara també és moment que nosaltres la 
protegim a ella. En aquests moments, milions de persones defensem 
el dret a l’educació, sia ideant maneres innovadores de fer-ho possible, 
investigant i connectant amb altres infants, joves i docents de tot el món 
sia aprofitant totes les oportunitats educatives que se’ns brinden per 
poder continuar la nostra educació i gaudint-les al màxim. Ens sumem a 
aquest moviment mundial? 
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Per acabar, proposem a tots i totes les participants que facin un 
gest per segellar, difondre i contagiar el seu compromís amb el 
dret a l’educació, per a la qual cosa utilitzarem la silueta de l’escola 
que hi ha a l’annex 2 d’aquesta unitat. Aquesta silueta representa 
els milions d’escoles que existeixen arreu del món. Emprarem la 
silueta per calcar-la en un paper, una tela o una superfície que 
ens agradi. Tot seguit, la retallarem, de manera que la forma 
de l’escola quedi a la superfície escollida. Si ho preferim, també 
podem imprimir i acolorir directament la silueta de l’annex 2. En 
acabat, a la meitat esquerra de la silueta, escriurem Escola i, a la 
meitat dreta, Refugi. 

El resultat serà un símbol que representa l’escola i la capacitat de 
protecció que ofereix a tothom, sobretot en els moments difícils. 
Podem animar la nostra família, amistats i persones estimades 
a reproduir el gest i, després, col·locarem l’escola a la finestra 
de la nostra habitació, juntament amb el missatge de la fitxa de 
l’annex. Així podrem difondre’l i anar sumant gent a favor del dret 
a l’educació. 

Envia’ns a escuelarefugio@entreculturas.org la foto de la teva 
escola i el teu testimoni a la finestra o fes-nos arribar una foto de 
les persones que heu fet el gest i comparteix-la a les xarxes amb 
l’etiqueta #EscuelaRefugio perquè puguem donar a conèixer el 
vostre compromís. 

Aquest símbol romandrà a casa nostra com un recordatori 
de la importància d’actuar per protegir i aprofitar aquest dret 
fonamental i gaudir-lo cada dia en les nostres vides, però encara 
amb més força durant les situacions de crisi i emergència. 

Gest de compromís: 
Escola Refugí
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ANNEX 1
EL QUE ENS APORTA 
       L’ESCOLA 

1 2

3 4
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ANNEX 2
SILUETA DE L’ESCOLA
      REFUGI 
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Quan vinc a l’escola, ja no em sento sola i això és el més important per a mi. Aquí soc part d’un 
grup i em fa sentir feliç. A més, estan la senyora Hoda (treballadora social) i la senyora Nour 
(psicòloga), amb qui puc parlar de tot el que em preocupa.

Vaig marxar de casa meva a causa de la guerra al Nil Blau, al Sudan, en 2011. La meva família 
i jo vam venir a Maban per cercar refugi contra la violència. Estava cursant 2n de secundària 
quan em vaig veure obligada a deixar l’escola». Després de tres anys al camp de refugiats, la 
seva mare va aconseguir una feina amb la qual mantenir la família i va aconseguir enviar la 
Basamat a Uganda perquè continuï amb els seus estudis. Ara s’està formant per ser professora: 
«Al primer semestre, vaig treure les millors notes dels 42 candidats. Les meves assignatures 
favorites són les matemàtiques i les ciències. M’agradaria que les noies tinguéssim més 
oportunitats per desenvolupar-nos i créixer mentre perseguim els nostres somnis.

Els joves són el futur del demà. Per això, em vaig dir que havia de fer tot el possible perquè 
els nostres joves estiguin millor i per preparar-los per al futur. Si no vas rebre una educació 
bàsica, serà difícil superar la vida i fer quelcom en el futur. Aquí, a l’escola, els ajudem a tenir 
una bona educació, els aconsellem que estudiïn. Sensibilitzem els infants i els joves perquè 
no abandonin l’escola. Hem de protegir l’escola perquè és allà on aprenem l’educació bàsica, 
on aprenem a tractar amb les persones i també on aprenem a ser bones persones. Estudiar 
també t’ajuda a saber conviure amb els altres.

Nour, refugiada síria de 13 anys que estudia al centre Telyani a Bar Elias (Líban). El seu somni 
és arribar a ser advocada i, el seu desig més gran, no haver de tornar a deixar l’escola.

Basamat, refugiada sudanesa. Alumna del curs de formació de professorat del Servei Jesuïta 
a Refugiats a Maban.

Sanganyi Namangala, refugiada de la República Democràtica del Congo. Vicepresidenta del 
comitè del camp de persones refugiades de Kinama (Burundi), col·laboradora amb el Servei 
Jesuïta als Refugiats per a l’educació dels infants que viuen al camp.

ANNEX 3
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La tempestat d’una altra pandèmia ens va agafar desprevinguts a tots; sense distingir entre 
sexe, religió, nacionalitat o qualsevol altre criteri discriminatori, es va anar expandint per tota 
la nostra casa esfèrica i, sense voler-ho, ens ensenya moltes coses... Ara ens toca aprendre’n. 
Malgrat això, ser a la Red m’ha ensenyat que un amic o una amiga pot ser la persona que és a 
uns metres de mi o, fins i tot, a l’altre cantó del món i aquesta quarantena m’ha ensenyat que 
hi ha altres maneres de fer una abraçada. 
No hem de confondre la reclusió amb un càstig, sinó que cal entendre-la com una forma de 
cuidar de l’altre. Sento que és un privilegi el fet de cuidar els meus amics i amigues des de 
casa, encara que hi ha molta altra gent que no té la mateixa sort i ho fa des d’altres posicions 
i, amb més raó, per això ho faig; em cuido per cuidar-los a ells. Preparar-me per ajudar-los, 
estudiar, treballar, impartir classes o per entretenir-los una estona són “abraçades a llarg 
termini” en les quals estic invertint el meu temps per quan escampi la tempestat. He après 
altres maneres de cuidar-los, una forma diferent d’ajudar-los, de protegir-los; en definitiva, 
formes noves de fer una abraçada i estar separats per tornar a ajuntar-nos més endavant.

Alguna vegada havies pensat a passar 54 dies a casa? Doncs sí, això ha succeït, amb alguns 
dies bons i altres no tan bons, aprenent de mica en mica a respectar-te a tu mateixa, però 
també a la resta de la gent; aquesta vegada, ens ha tocat cuidar i cuidar-nos. S’ha creat una 
mena de sentiment d’unitat. Els minyons s’estan comportant com autèntics herois i heroïnes: 
es queden a casa, sense entendre ben bé perquè no poden anar al col·le o veure les seves 
amigues; però no surten de casa. De tot es pot aprendre i aconseguir tenir una educació 
transformadora en la qual el jovent pugui aprendre a educar el seu cor i la seva ment.
En tots aquests mesos, hem posat a prova la resistència del sistema educatiu i dels drets 
humans, entre molts altres. COVID-19, només vull dir-te que he après realment el valor del 
que és necessari, de l’amor vertader, i que una videotrucada et pot dur en un segon a l’altra 
punta del món. Estic segura que, plegats, ens en sortirem d’aquesta.

Facundo Velasquez, jove participant a la Red Generación 21+ des del grup de Protagonismo 
Juvenil Organizado de Fe y Alegría a Salta, Argentina. 

Iris Trigo Riego, voluntària de la Fundación Entreculturas a Galícia. 
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ANNEX 4
      MISSATGE 

Escola Refugi
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