
ACNUR
L’ACNUR, Alt Comissionat de les Nacions Unides 
per als Refugiats, és una de les principals agències 
humanitàries del món creada per l’Assemblea General 
de les Nacions Unides al desembre de 1950.

Proporciona protecció i assistència a les persones 
refugiades, desplaçades internes, sol·licitants d'asil, 
apàtrides, i repatriades del món..., buscant solucions 
duradores per tal que tornin a iniciar les seves vides 
mitjançant programes de repatriació, reassentament i 
d’integració local; a més, promou acords internacionals 
per tal de protegir l’aplicació del dret internacional dels 
refugiats per part dels governs.

ACNUR ha estat mereixedor de reconeixements com el 
Premi Nobel de la Pau dels anys 1954 i 1981 i el Premi 
Príncep d’Astúries de la Cooperació Internacional 1991.

CATALUNYA AMB ACNUR
El Comitè Català per als Refugiats, Catalunya amb ACNUR, 
es crea l’any 2001 amb l’objectiu de donar suport a les 
tasques de l’ACNUR arreu del territori català. Ho fa 
mitjançant accions de sensibilització i d’educació per al 
desenvolupament, i també amb la captació de fons públics
i privats per ajudar a �nançar els projectes que l’ACNUR 
desenvolupa al terreny.

El Comitè Català de l’ACNUR compta amb la participació 
d’una àmplia representació de la societat catalana, tant 
des del camp institucional com des del civil.

Coneix de prop perquè hi ha gent que 
s’ha vist obligada a abandonar-ho tot
i fugir de casa seva.

Descobreix perquè la protecció dels Drets 
Humans és essencial per garantir la Pau
i la justícia social al món.

Constata que tot i que Catalunya és
ara terra d’acollida, al seu dia, molts 
catalans i catalanes van haver de fugir.

Més informació i sol·licituds

Amb el suport de:

Catalunya amb ACNUR
Plaça del Bonsuccés 7, entresol 2a
08001 Barcelona
Tel. 93 301 20 35
educacio@eacnur.org

Basat en el recurs educatiu
Jo em dic Brisa, i tu?

Circuit de Tallers

Fem-los
créixer

“

”

Hem dissenyat Jo em dic Brisa, i tu? amb el
convenciment que la seva aplicació a les escoles i els 
centres del lleure promourà el coneixement dels 
fenòmens del refugi i l’asil entre els infants, les seves 
famílies i la comunitat educativa. Tanmateix, el 
nostre desig va molt més enllà, ja que creiem que és a 
través de l’educació de les futures generacions que 
aconseguirem que els 35 milions de persones 
refugiades i desplaçades que hi ha sota l’empara
de l’ACNUR aconsegueixin, algun dia, tornar a casa.



UN CIRCUIT DE TALLERS
i UN CONCURS EDUCATIU
Oferim als centres educatius de primària i entitats 
d’educació en el lleure per a infants de 6 a 12 anys,
la possibilitat de rebre a les aules/centres el taller 
“Fem-los créixer” basat en el recurs Jo em dic Brisa,
i tu? així com participar en un concurs educatiu 
organitzat pel Catalunya amb ACNUR amb el suport
de diferents administracions públiques.

ESTRUCTURA DEL TALLER 
"FEM-LOS CRÉIXER"
• 1a part: 

Lectura del conte “L’Ametller no va poder fugir” i 
dinàmica amb els infants per compartir què ens
ha semblat la història i què sabem dels drets 
humans. Recordem que a Catalunya -no fa pas
gaire temps- s’han patit situacions similars que
han provocat el desarrelament forçat.  

• 2a part: 
Els infants viuran l’experiència d’escoltar
la historia de vida d’una persona refugiada, una 
persona que ara viu a Catalunya i que fou mestre 
d’educació primària al seu país d’origen, per tant, 
pot connectar amb facilitat amb les particularitats 
dels infants d’aquestes edats i respondre totes les 
seves preguntes.

Durada: 120 min (2 sessions lectives)

REQUERIMENTS
El taller no comporta cap cost pel centre sol·licitant i 
comptarà amb la presència:

1. d’un/a tallerista de Catalunya amb ACNUR 
    per desenvolupar les activitats 
2. del testimoniatge d’una persona refugiada

PRESENTACIÓ
Jo em dic Brisa, i tu? Itineraris sobre refugi i asil per
a l’educació primària i el lleure, és un recurs educatiu 
creat conjuntament per Catalunya amb ACNUR i la 
Universitat Autònoma de Barcelona i adaptat a la 
realitat especí�ca de l’educació en el lleure per la 
Fundació Catalana de l’Esplai.

El recurs està estructurat a partir d’un conte il·lustrat, 
“L’Ametller no va poder fugir” i planteja el desenvolupa-
ment d’un conjunt d’activitats, a través de les quals 
volem apropar la realitat de les persones desplaçades 
als infants. 

OBJECTIUS
• promoure entre els nens i nenes l’hàbit 
   d’informar-se i l’interès per conèixer el món 
   on viuen.

• desenvolupar el seu esperit crític des de ben 
   petits.

• fer-los créixer en valors com la convivència i 
   la solidaritat, fomentar en ells la comprensió 
   i el respecte pels Drets Humans i l’empatia 
   envers els altres.

A QUI VA DIRIGIT
• Mestres i educadors d’infants
   de 6 a 12 anys.

• Àmbit educatiu formal / primària
   (preferentment cicle mitjà).

• Àmbit educatiu no formal / lleure
   (preferentment de 8 a 10 anys).

• Escoles i centres de la demarcació
   de Barcelona.

CONCURS EDUCATIU:
Jo em dic Brisa, i tu?
S'oferirà als infants així com als centres,
tant els que decideixin programar el Circuit
de Tallers “Fem-los créixer” com altres
centres de Catalunya que s’hi vulguin
apuntar, la possibilitat de participar en
un Concurs Educatiu organitzat per Catalunya amb 
ACNUR amb l’objectiu d’Educar, Sensibilitzar i 
Mobilitzar als més menuts sobre el fenomen de les 
migracions, i en especial el desplaçament forçat.  
Un cop es publiquin les bases es podran consultar
al web www.joemdicbrisa.org i al bloc de la Brisa 
http://elblocdelabrisa.blogspot.com.es/

RECONEIXEMENTS
Aquells centres educatius que accedeixin a participar en 
el Circuit de Tallers “Fem-los créixer”, rebran els següents 
reconeixements per part de Catalunya amb ACNUR:

• Menció de la col·laboració a les xarxes socials, 
   web i bloc de la Brisa. 

• Lliurament d’un diploma com a centre 
   col·laborador de Catalunya amb ACNUR.

• Lliurament del recurs pedagògic “Jo em dic Brisa, i tu?                 
   Itineraris sobre refugi i asil per a l’educació   
   primària i el lleure” per al centre participant.

Més informació i sol·licituds:

http://www.joemdicbrisa.org/
http://elblocdelabrisa.blogspot.com

Si ho prefereixes contacta amb l’àrea d’Educació 
per al Desenvolupament de Catalunya amb ACNUR: 

educacio@eacnur.org / 93 301 20 35
 Nombre de tallers limitat*. 
*En el cas que el nombre de sol·licituds de tallers superi el nombre de places, 
 aquestes es distribuiran per rigorós ordre de registre 


