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Presentació

Presentació
L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) advoca per l’educació com un dret 
fonamental -recollit en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966 i en la 
Convenció dels Drets de l’Infant de 1989- al qual tots els nois i noies haurien de tenir accés, sense 
distincions pel que fa a lloc de naixement, condició social, gènere, religió o cultura. Malauradament, 
malgrat els esforços de l’ACNUR i les seves contraparts per garantir aquest dret, encara hi ha milers 
d’infants i joves, en diferents països del món, obligats a fugir a causa de la persecució, la guerra i les 
violacions dels Drets Humans, que no tenen accés a l’educació.

Per tal de conèixer aquesta realitat i totes les que formen part de la condició de refugiat, el Comitè 
Català de l’ACNUR, dins les seves tasques de suport a l’Agència de l’ONU per als Refugiats, impulsa 
diferents programes de sensibilització i educació per al desenvolupament, entre els quals es troba 
Escoltem els Refugiats, del qual forma part el material educatiu que aquí us presentem. Es tracta 
d’una eina pensada perquè els nois i noies coneguin de ben a prop les circumstàncies i els motius 
pels quals una persona ha hagut de fugir i abandonar la seva llar en contra de la seva voluntat, creuar 
fronteres, i establir-se en un nou país, en aquest cas, el nostre.

Tenim la convicció que proveir de materials específics a l’ àmbit educatiu és indispensable a l’hora 
de fomentar els valors de tolerància, respecte i solidaritat entre els més joves, conscients que 
és fonamental generar un esperit crític sobre els problemes de la vida real. I pensem també, que 
d’aquesta manera estenem el mandat propi de l’ACNUR de protegir les persones que s’han vist 
desarrelades a la força, els refugiats i desplaçats, i ho fem tot despertant les consciències de les 
societats que les acullen.

Per a la seva realització hem comptat amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament (ACCD), l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona que han 
confiat de nou amb l’ACNUR per seguir desenvolupant  la tan necessària tasca de l’Educació per al 
Desenvolupament i l’Educació en Valors per crear tots plegats una societat més justa.
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Justificació

Justificació
Al món hi ha prop de 45 milions de persones desplaçades per la força. Són els anomenats refugiats 
i refugiades, desplaçats i desplaçades interns, els sol·licitants d’asil.... N’hi ha que sobreviuen en 
campaments d’emergència, d’altres viuen com a immigrants de manera precària mentre esperen 
una resolució legal de la seva condició que els permeti acollir-se al dret d’asil, i unes quantes, les 
més afortunades, han estat reconeguts com a refugiats i s’han integrat en societats que els han  
donat acollida i una possibilitat de futur.

Algunes d’aquestes persones viuen molt a prop nostre, a Catalunya. Desenes de refugiats i refugiades, 
persones desarrelades a la força, han estat acollides als pobles i ciutats del nostre país. No obstant 
això, desconeixem qui són, i el que és pitjor, desconeixem el per què van haver de fugir de casa 
seva, abandonar-ho tot i venir al nostre país. Aquest fet ens impedeix ser conscients de la greu 
problemàtica que suposa la vulneració dels Drets Humans i la persecució a la qual, avui en dia,  
estan sotmesos molts homes i dones. 

Al mateix temps, aquesta desconeixença és un símptoma que demostra la necessitat de treballar 
amb les generacions més joves per recuperar la memòria del desplaçament forçat a Catalunya,  
amb la finalitat de recordar d’una manera objectiva el passat més recent i que això permeti estimular 
la comprensió del temps present.   
       
Per aquesta raó, i pensant en el futur, creiem que és molt important donar a conèixer als joves 
catalans l’existència del fenomen del desplaçament forçat . És per això que des del Comitè Català de 
l’ACNUR hem impulsat el Programa Escoltem els Refugiats, una sèrie de testimoniatges mitjançant 
els quals els nois i noies tenen la possibilitat de conèixer un refugiat o refugiada en primera persona.

En aquestes xerrades, refugiats i refugiades vinguts de diferents països del món expliquen la seva 
història de vida, els diversos motius que van provocar la seva fugida, l’epopeia viscuda i la seva 
integració al nostre país. Alguns d’ells amb experiències on la lluita per la supervivència els ha portat 
a tenir vivències realment sorprenents, que ara comparteixen directament amb els nois i noies.

Per situar en context i complementar els testimoniatges, Escoltem els Refugiats ofereix la Guia 
Didàctica que teniu a les mans, un material elaborat per un equip de pedagogs, que pretén facilitar 
la tasca dels mestres de secundària i/o batxillerat, a l’hora d’introduir els alumnes en la matèria 
i aprofundir en totes aquelles qüestions tractades a la xerrada i en l’audiovisual que s’hi projecta.

Escoltem els Refugiats es proposa per a nois i noies de 14 a 18 anys amb la intenció d’assolir els 
següents objectius:

1.

2.

3.

4.Donar a conèixer, 
treballar i fomentar 
el respecte pels 
Drets Humans.

Prevenir el racisme i 
la discriminació vers 
la població refugiada i 
sol·licitant d’asil, i els 
immigrants en general.

Recuperar la memòria 
històrica dels efectes que 
va tenir el desarrelament 
forçat a Catalunya, com a 
primer pas per evitar la seva 
reproducció en el futur.

Millorar entre els 
joves catalans el 
coneixement dels 
fenòmens migratoris, 
especialment els 
vinculats al refugi.
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Orientacions didàctiques
La proposta Escoltem els refugiats es presenta estructurada en tres parts:

A. Treballs previs a l’aula sobre els continguts bàsics amb l’ajuda d’aquesta guia didàctica.

B. Xerrada a càrrec d’un dinamitzador i una persona refugiada, ajudats de material audiovisual. 

C. Diàleg-debat en el qual participen alumnes, professors, persona refugiada i dinamitzador.

A. TREBALLS PREVIS A L’AULA

El desenvolupament dels treballs previs a l’aula, que és l’objecte d’aquesta guia, s’organitza en 
diferents etapes:

1. Presentació dels continguts bàsics

Objectiu:  Conèixer uns conceptes i un glossari bàsics.

Aquesta presentació s’organitza al voltant de cinc unitats. Cada una d’elles desenvolupa un tema 
concret. Sobre aquest tema es formula una introducció teòrica que dissenya un camp ideològic de 
la situació dels Drets Humans, especialment en tot allò relacionat amb la situació del desarrelament 
forçat al món. També s’insereixen unes definicions bàsiques que permeten als alumnes entendre la 
situació que se’ls proposa, amb els quals poden elaborar uns criteris propis i desenvolupar-los amb 
un vocabulari adient.

Es suggereix que aquesta activitat la presenti el professor, fomentant breus intervencions, i aclarint 
els dubtes conceptuals que sorgeixin, sempre a la recerca de definicions simples, però precises, dels 
conceptes exposats.

Temps aconsellat per a la presentació: 20-25 minuts.

2. Activitats

Cada una de les unitats bàsiques inclou dues o més activitats diferents per a complementar  
els continguts teòrics exposats en la primera part de la sessió preparatòria.

a) Activitat 1: Text per un diàleg.

Objectiu: Analitzar un text breu i comparar-lo amb la pròpia realitat.

Amb els conceptes i definicions plantejats a la introducció teòrica, es tracta ara d’analitzar un text 
i portar el seu anàlisi a la realitat propera que viuen els joves. S’hi ha d’estudiar els conceptes que 
en ell apareixen i veure si tenen o no compliment en la nostra vida quotidiana, real i teòrica.

Es suggereix fer la lectura i conclusions treballant tot el grup en conjunt, repartint el text per a què 
tots puguin llegir-lo alhora o bé utilitzant una pissarra, projector o similar. 

Temps aconsellat de lectura i conclusions: 15 minuts.

CiCiCirrrcucucuiiit t t dedede x x xeeerrrrrradesadesades  Escoltem els reEscoltem els reEscoltem els refffugiaugiaugiatttsss  Guia Di Guia Di Guia Didddàààctica ctica ctica ppper a ler a ler a l’’’educadeducadeducadooorrrr

Per a nois i noies de 
14 a 18 anys i adults

Es pot oferir en 
català, castellà, 
anglès o francès
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b) Activitat 2: Activitats específiques.

Objectiu: Situar el jove en la realitat colpidora del desplaçament forçat mitjançant una dinàmica 
que permeti el treball tant en grup com individual.

Durada de les activitats: Temps variable.

Cada una de les activitats específiques ve acompanyada d’una petita fitxa.

B i C. XERRADA I DIÀLEG

La sessió s’inicia amb la projecció d’un vídeo que planteja la globalitat de la tasca de l’ACNUR 
i el problema del desarrelament forçat.

Després de l’exposició inicial del dinamitzador d’ACNUR i del testimoni, els nois i noies poden establir un diàleg amb el refugiat/da 
per tal de resoldre els dubtes que els plantegi la seva explicació i interactuar-hi per conèixer de prop la seva situació. 
© Catalunya amb ACNUR
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El dinamitzador, en la seva intervenció, 
busca consolidar els conceptes i valoracions 
presentats en els treballs previs i l’audiovisual, 
tot establint un diàleg amb els alumnes.

La part fonamental de la proposta és la 
intervenció d’una persona refugiada i/o 
sol·licitant d’asil resident al nostre país que 
explica la seva trajectòria humana, l’experiència 
personal que l’ha dut a abandonar la seva terra. 

És una història de vida mitjançant el testimoni 
en primera persona que explica tant les causes 
de la seva fugida com la seva experiència 
personal en l’acollida rebuda al nostre país. 

Els relats que fan són exemple dels diferents 
motius pels quals han estat obligats a fugir i que 
recull la Convenció de Ginebra de 1951. Uns han 
estat perseguits per motius religiosos, d’altres 
per motius ètnics, polítics, per pertànyer a un 
grup social determinat o, fins i tot, per les seves 
opcions sexuals.

Amb el testimoni en primera persona que ha 
patit el desplaçament forçat i que viu entre 
nosaltres no només volem fomentar entre els 
joves catalans el coneixement del fenomen 
del desarrelament i els efectes que tenen les 
violacions dels Drets Humans, sinó també ajudar 
a reflexionar sobre aspectes que ens afecten 
de manera molt propera, com la tolerància, 
l’acceptació de la diferència, de la immigració... 

La presentació de la persona refugiada finalitza 
amb un diàleg obert amb els nois i noies que 
exposen les seves preguntes i, sovint, obren 
unes vies de clar compromís social, i fins i tot 
emocional, amb les persones que han buscat 
refugi i asil. 

Temps: Aproximadament 1 hora i 30 minuts.

Nombre de persones assistents: Es recomana 
que un màxim de 2 classes (50-60 persones) 
assisteixin a la xerrada.

Els testimonis participants al circuit de xerrades provenen de 
diversos països del món i responen a diferents perfils i causes 
de refugi. La seva intervenció es pot dur a terme en català, 
castellà, anglès i francès. 
© Catalunya amb ACNUR

ESCOLTEM ELS REFUGIATS és una activitat 
adaptada al currículum escolar de l’Educació 
Secundària Obligatòria (ESO) i el Batxillerat. 
Els seus continguts han estat dissenyats per 
a encaixar-la perfectament dins el programa 
de les assignatures Educació per a la 
Ciutadania i els Drets Humans, de 3r d’ESO, 
i Educació Ètico-Cívica de 4t d’ESO, així com 
a Història del Món Contemporani i Filosofia 
i Ciutadania de Batxillerat. 

Alhora, és una activitat fàcilment 
programable dins unes jornades de 
solidaritat o la commemoració del Dia 
Internacional de la Pau, el Dia dels Drets 
Humans o el Dia Mundial del Refugiat.
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Unitat 1. Els Drets Humans

Concepte

S’anomena Drets Humans a totes aquelles llibertats, facultats o reivindicacions relatives al dret 
bàsic de les persones a poder portar una vida digna, i que es considera que li corresponen i li han 
de ser garantits pel sol fet de ser persones, sense cap discriminació en funció de factors personals 
de l’individu com ara gènere, religió, ètnia, cultura, llengua, orientació sexual, opinió política, etc. 
És en aquest sentit que diem que són universals, doncs els mateixos drets són aplicables a totes 
les persones, sense distincions.

Els Drets Humans són inherents a la persona i es proclamen com a sagrats, inalienables, 
imprescriptibles, irrenunciables i més enllà de qualsevol poder polític. 

Declaració Universal dels Drets Humans

La Declaració Universal dels Drets Humans (DUDDHH) és una resolució adoptada per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948. El seu objectiu és promoure i potenciar 
el respecte pels Drets Humans i les llibertats fonamentals de les persones. Aquesta Declaració 
proclama els drets individuals, civils, polítics, econòmics, socials i culturals bàsics de les persones, 
i que no tenen altre límit que els drets dels altres, l’ordre públic o les necessitats del bé comú.

Entre els Drets esmentats per la Declaració trobem els anomenats fonamentals, i que són els que 
aporten la dignitat a la persona, com el dret a la vida i a la llibertat, a la seguretat personal i jurídica 
(no detenció arbitrària, dret a judici just i presumpció d’innocència), la privacitat personal, llibertat  
de residència i, també, s’hi recull per primera vegada el dret a l’asil. Altres drets que s’hi declaren són 
la llibertat de pensament, a la propietat, la religió, el treball, salut, descans, associació, ensenyament, 
participació en la vida política i ciutadana, etc.

Aquesta Declaració té unes notes definitòries que li donen un valor afegit. No és una Declaració 
unilateral de cap país, sinó que en ser proclamada per les Nacions Unides té una validesa 
internacional i cap país es pot excloure del seu compliment. La Declaració Universal que recull 
aquests Drets Humans es considera un instrument fonamental del Dret Internacional.

Tampoc es pot considerar relacionada amb cap religió ni cultura concretes. És una Declaració feta  
per i per a la Humanitat i no està afavorida per cap creença concreta.

En l’actualitat, tots els estats membres de les Nacions Unides han ratificat almenys un dels nou 
tractats internacionals bàsics de drets humans, i el 80% d’ells n’han ratificat almenys quatre d’ells, 
el que constitueix una expressió concreta de la universalitat de la DUDDHH i del conjunt dels drets 
humans internacionals.

Protegir els Drets Humans

Els Drets Humans són aplicables a les persones individualment i de manera col·lectiva, però qui ha 
de vetllar per la seva garantia, defensa i lliure exercici d’aquests drets són els Estats i aquells grups 
polítics i institucions socials que disposen dels mecanismes del poder polític.

La unió de la Declaració Universal dels Drets Humans i dels diferents Pactes Internacionals de Drets 
Humans i els seus protocols comprèn el que s’ha denominat la Carta Internacional de Drets Humans. 

Unitat 1. Els Drets Humans
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Unitat 1. Els Drets Humans

Mentre la Declaració constitueix, generalment, un document orientatiu, els Pactes són tractats 
internacionals que obliguen els Estats signants a complir-los.

La defensa dels drets dels ciutadans, en conseqüència dels drets humans, es considera avui dia 
una de les raons fonamentals de l’existència dels Estats. Són els Estats els que han de posar al servei 
de les institucions tots aquells mitjans que els facilitin el garantir la pràctica lliure i en pau dels drets 
dels ciutadans -nacionals i estrangers- dins el seu territori.

Ara bé, només quan els ciutadans participen activament en l’exercici del poder democràtic,  
es pot garantir realment el gaudi dels Drets Humans. La protecció dels Drets Humans és també  
una tasca comuna i un compromís amb la construcció d’una cultura de pau, convivència i respecte 
a les llibertats fonamentals i els drets aliens.

La protecció i promoció dels Drets Humans és la base de la llibertat, la justícia i la pau i tots tenim 
la responsabilitat d’exigir a l’Estat i col·laborar amb les seves institucions, en la construcció 
d’aquesta cultura de pau.

Eleanor Roosevelt sosté un exemplar acabat d’imprimir de la Declaració Universal dels Drets Humans, al gener de l’any 1949. 
© Nacions Unides
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ACTIVITATS

1. Text de diàleg:

La cosa més important i essencial és que tots els Estats acceptin els drets fonamentals de l’home 
com a drets constitucionals per als seus pobles i que acceptin el seu compliment com una obligació 
internacional, amb el dret d’una apel·lació final a un tribunal internacional, tot i que encara fora 
prematur i quimèric que els volguessin considerar com a drets dels ciutadans d’un Estat mundial.
Arnold J. Lien (Els drets de l’home, diferents autors.)

(Veure orientacions didàctiques. p. 6)

2. Les dues visions:

Objectiu: Apropar els alumnes a considerar les coses també des dels valors, sentiments i actituds 
dels altres, fins i tot quan són diferents als seus.

Edat: 14 – 18 anys.

Material: Habitual a la classe, dues cadires, material per escriure, i unes còpies de la Declaració 
Universal dels Drets Humans.

Desenvolupament:

1. Entre tots plegats s’escullen tres o quatre temes que hagin tingut una certa rellevància als mitjans 
de comunicació i tinguin relació amb el respecte a la Declaració Universal dels Drets Humans (un 
tema de racisme, de violència de gènere, rebuig als immigrants, etc). S’escriuen els títols en un paper.

2. S’elegeixen dos participants a l’activitat (millor voluntaris). No han de saber el tema a debatre ni 
quina és la seva opció.

3. Per sorteig es trien el tema de debat i posició a defendre per cada un dels participants, a favor  
o en contra de la situació plantejada.

4. Debat dels participants.

5. Avaluació i comentari per part dels altres membres del grup de l’actuació dels participants 
i l’apropament al text de la Declaració Universal dels Drets Humans de les opinions defensades.

Temps: És recomanable no allargar-ho més de 20-25 minuts.




