
XXII Audiència 
Pública als nois  
i les noies 
-
Barcelona,  
ciutat refugi

Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat



Edicició
-
Institut municipal d’Educació
Ajuntament de Barcelona
Plaça d’Espanya, 5
08014 Barcelona
934 023 663
barcelona.cat/educació

Coordinació
-
Servei d’Acció Territorial  
d’Educació
Pilar Lleonart Forradellas
José Cano Escribano

 
Col•laboració
-
Ajuntament de Barcelona
Pla Barcelona Ciutat Refugi
Pablo Peralta de Andrés
Nathalie Souto Venturini
Miguel Bautista Villegas

Continguts
-
Escola de Cultura de Pau.  
Universitat Autònoma 
de Barcelona
Cécile Barbeito Thonon
Pamela Urrutia
Ana Villellas
María Villellas

Disseny gràfic
-
Guud Studio

Il•lustració
-
Maria Corte Maidagan

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

XXII Audiència Pública 
als nois i les noies



Índex Introducció  4

Bloc 1.  
Per què hi ha persones refugiades al món?  6
 
1. Què vol dir ser una persona refugiada?  7
2. Com viuen les persones refugiades?  11
3. Fugir de la guerra  15
4. Altres motius de desplaçament forçat  19
5. Amb perspectiva  23
Quadre de síntesi  26

Bloc 2.
Com es pot donar suport a les persones refugiades?  31
 
6. Persones refugiades benvingudes?  32
7. El pla "Barcelona, ciutat refugi"  36
8. Què fa la ciutadania?  39
9. Què puc fer-hi, jo?  42
Quadre de síntesi  46

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

XXII Audiència Pública 
als nois i les noies



4Introducció



5

Enguany, a la XXII Audiència Pública als nois i les noies de la ciutat, us 
volem convidar a fer una reflexió sobre els problemes que han d’afrontar 
les persones que han de fugir de casa seva per força (persones despla-
çades internes, refugiades, migrants) i com, des de les ciutats —des de 
l’Ajuntament i les institucions, però també des de les associacions— es 
pot actuar per acollir-les. 

Probablement heu vist a la televisió imatges de gent que arrisca la seva 
vida per creuar el Mediterrani, o caminar continents sencers per arribar a 
llocs on pugui viure més segura. A finals del 2015, el nombre de persones 
desplaçades forçosament a tot el món superava els 65 milions —més 
que la població sencera de França — unes xifres que no s'havien vist des 
de la Segona Guerra Mundial. 1 Tanmateix, de persones refugiades i des-
plaçades n’hi ha hagut, malauradament, sempre, i de tots els continents.

Els objectius d’aprenentatge d’aquesta proposta són els següents:

 Comprendre què és una persona refugiada i conèixer-ne els drets.

 Saber les competències i la resposta, en matèria d’acollida, de dife-
rents administracions i del pla “Barcelona, ciutat refugi”.

 Reflexionar sobre els reptes de l'acollida de persones nouvingudes i 
formular propostes de millora sobre aquesta acollida.

 Reforçar habilitats com la reflexió crítica, l’empatia, l’anàlisi docu-
mental, la cooperació i les capacitats d’argumentació.

 Desenvolupar l’autonomia, l’opinió crítica, el respecte i el compro-
mís cívic.

 Reconèixer el rol de la ciutadania i conèixer experiències de suport a 
persones refugiades.

 Experimentar la participació ciutadana a partir de la identificació i pri-
orització de necessitats i la recerca de solucions i propostes en què 
intervinguin l’Ajuntament, la comunitat i la ciutadania més jove.

Aquests continguts es treballaran en dos blocs, un primer bloc per enten-
dre quina és la problemàtica de les persones refugiades al món, i un se-
gon bloc en què s’analitzen les diverses respostes, des de les institucions 
(UE, estats, Ajuntament de Barcelona) i també des de la ciutadania (ONG, 
organitzacions de la societat civil, o l’alumnat mateix) a aquesta qüestió. 
Amb aquesta proposta didàctica us volem fer sentir (tristor, enuig, indig-
nació, emoció), observar (com actueu, què fan els altres, com és el món 
que us envolta), raonar (relacionar, comparar, opinar, argumentar) i actuar 
(fer propostes d’acció cap a l’Ajuntament, però també actuar vosaltres!). 

De què es  
parlarà?  
Persones  
refugiades,  
desplaçades,  
migrants...

Introducció Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

1. ACNUR (2016) Tendencias Globales 2015.  
Juny 2016. Edició en línia. http://www.ac-
nur.es/PDF/TendenciasGlobales2015.pdf 
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7Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

INTRODUCCIÓ

Durant els últims temps s'ha sentit a parlar molt de les persones refugia-
des, amb imatges de persones exhaustes amuntegades en petits vaixells, 
arreplegades darrere d’una tanca, concentrades en un camp del qual no 
poden sortir, etcètera.

Però què se'n sap, del cert, d’aquestes persones? Què vol dir ser una per-
sona refugiada?

 
OBJECTIUS D’APRENENTATGE

 Saber què és una persona refugiada.

 Distingir diferents realitats del desplaçament forçat (persona  
desplaçada interna (IDP), persona refugiada (PR), immigrada).

 Conèixer els drets de les persones refugiades.

 Reconèixer les seves necessitats més bàsiques.

 

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
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1.  
Què vol dir  
ser una  
persona  
refugiada?



DESENVOLUPAMENT:

Ja a classe, en grups d’alumnes d’unes cinc persones, ajun-
teu les cinc paraules que heu portat de casa, i feu una llista 
final que inclogui deu necessitats, les que us semblin més 
importants. 

Presenteu les paraules escollides a la resta de la classe, per-
què cadascú les apunti al seu quadern.  
 
 
VALORACIÓ I CONCLUSIONS:

Observació: Com ho heu fet per escollir la llista de necessi-
tats? En funció de les necessitats més esmentades (comp-
tant els conceptes que s’han dit més vegades, votació per 
majoria?), o bé discutint de manera consensuada quins són 
els criteris més importants (necessitats per a la supervivèn-
cia física, necessitats afectives, necessitats de realització 
personal...) (decisió consensuada?).

Han sortit les mateixes llistes en els diversos grups? Si com-
pareu les necessitats de les persones (joves, homes, dones) 
de Barcelona i les de les persones refugiades (joves, dones, 
homes), hi trobeu algunes diferències? Creieu que en la reali-
tat també passa que les persones tenen algunes necessitats 
iguals i altres de diferents? Heu observat alguna variació de 
les necessitats entre homes i dones?

Raonament: Llegiu els drets de les persones refugiades. 
Quants d’aquests drets heu identificat com una de les neces-
sitats més importants de les persones refugiades? Hi ha cap 
necessitat que hagueu identificat a la vostra llista que no consta 
dins la llista de drets de la llei espanyola d’asil? 

Una de les funcions del dret és que els estats garanteixin les 
necessitats bàsiques de les persones. Creieu que és el que 
passa en teoria? I a la pràctica? Per què creieu que passa?

Acció: Quines necessitat bàsiques de les persones nouvin-
gudes creieu que podeu contribuir a satisfer? Com ho podrí-
eu fer? A què us comprometeu?

Escriviu les conclusions a la taula següent.

Font: Escola de Cultura de Pau,  
Audiència Pública 2016-2017.

Activitat 1.  
Privació forçada

Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

1. Què vol dir ser una  
persona refugiada?

Uns dies abans de fer l’activitat a classe, feu una en-
questa a casa, a la família, per elaborar una llista de 
les cinc necessitats que us semblin més importants 
per viure. Heu de reflexionar i escriure aquestes cinc 
necessitats en una nota adhesiva o en el vostre qua-
dern, però pensant en sis persones diferents: 

Necessitats d’un o una jove de Barcelona; 

necessitats d’un home adult de Barcelona; 

necessitats d’una dona adulta de Barcelona; 

necessitats d’un o una jove que ha hagut de migrar 
per força; 

necessitats d’una dona adulta que ha hagut de mi-
grar per força; 

necessitats d’un home adult que ha hagut de migrar 
per força.

(Cal pensar en 30 necessitats en total, cinc per per-
sonatge). És important poder treballar-ho amb ho-
mes i dones per incorporar la dimensió de gènere a 
la reflexió.

8Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
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9Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

1. Què vol dir ser una  
persona refugiada?

Necessitats d’una persona de la   
vostra edat de Barcelona.

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Necessitats d’un home de Barcelona. 

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Necessitats d’una dona a Barcelona. 

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Reflexions i propostes 
Què creieu que necessiten més les persones refugiades?  
Escriviu la llista de les deu necessitats que us han semblat  
més importants en la discussió en el vostre grup.

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat



10Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

1. Què vol dir ser una  
persona refugiada?

Necessitats d’una persona de la   
vostra edat refugiada.

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Necessitats d’un home refugiat. 

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Necessitats d’una dona refugiada. 

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
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Reflexions i propostes 
Què creieu que necessiten més les persones refugiades?  
Escriviu la llista de les deu necessitats que us han semblat  
més importants en la discussió en el vostre grup.



11Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

INTRODUCCIÓ

Si penseu en una persona refugiada, quina imatge us ve al cap? 

La veritat és que hi ha moltes maneres de fugir i també moltes maneres de 
buscar protecció. Es pot fugir sortint del país en què t’ataquen o sense sor-
tir-ne. Es pot acabar en algun camp de refugiats, però també ressituar-se 
a pobles o ciutats. En funció d’on es vagi a parar, la vida pot arribar a ser 
molt diferent. De quines maneres poden viure les persones refugiades?

 
OBJECTIUS D’APRENENTATGE

 Conèixer riscos associats als camins per a fugir del país d’origen.

 Valorar diferents formes d’acollir persones immigrades 
 (camps de persones refugiades, ciutats…).

 Ser conscients de les conseqüències que implica viure en situació 
provisional (no anar a escola, pèrdua de feina, de perspectiva de futur, 
desapoderament, llunyania de les famílies i amistats, entre altres).

2.  
Com viuen  
les persones  
refugiades?

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat



DESENVOLUPAMENT:

 Mireu els vídeos mostrats a classe. 

 
VALORACIÓ I CONCLUSIONS:

Reflexions sobre el primer vídeo. Quines coses fa la prota-
gonista abans que esclati la guerra? Quines coses fa un cop 
ha esclatat la guerra? (Feu-ne una llista exhaustiva entre tot 
l’alumnat). Com canvia la vida d’aquesta noia a partir del mo-
ment en què ha de fugir? 

Reflexions sobre el segon vídeo. Compareu la situació de vida 
en un camp i la vida a la ciutat. Quines oportunitats hi ha a la 
ciutat que no hi ha als camps? 

Raonament: En quin context creieu que és més fàcil que les 
persones refugiades s’organitzin per si mateixes, treballin, tro-
bin menjar? En quina d’aquestes situacions creieu que prefe-
reixen viure, en camps de refugiats o en ciutats?

Acció: Escriviu les conclusions a la taula següent.

Actueu! Tenint en compte les condicions de vida de les perso-
nes refugiades en un camp o a la ciutat, valoreu la possibilitat 
de sumar-vos a accions (recollides de signatures, manifesta-
cions) per demanar una acollida de persones refugiades que 
permeti satisfer les seves necessitats. 

 

Font: Escola de Cultura de Pau,  
Audiència Pública 2016-2017.

Activitat 2.  
Al camp  
o a la ciutat?

Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

2. Com viuen les  
persones refugiades?

12Barcelona, ciutat refugi
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13Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

Necessitats que un/a jove refugiat/ada  
pot cobrir per si mateix/a en un camp 
de refugiats.

Necessitats que un home refugiat   
pot cobrir per si mateix en un camp    
de refugiats.

Necessitats que una dona refugiada  
pot cobrir per si mateixa en un camp 
de refugiats.

1.   SÍ NO

2.   SÍ NO

3.   SÍ NO

4.   SÍ NO

5.   SÍ NO

6.   SÍ NO

7.   SÍ NO

8.   SÍ NO

9.   SÍ NO

10.  SÍ NO

1.   SÍ NO

2.   SÍ NO

3.   SÍ NO

4.   SÍ NO

5.   SÍ NO

6.   SÍ NO

7.   SÍ NO

8.   SÍ NO

9.   SÍ NO

10.  SÍ NO

1.   SÍ NO

2.   SÍ NO

3.   SÍ NO

4.   SÍ NO

5.   SÍ NO

6.   SÍ NO

7.   SÍ NO

8.   SÍ NO

9.   SÍ NO

10.  SÍ NO

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

Reflexions i propostes 
Amb sis grups de cinc persones, recolliu les llistes de necessitats de les persones refugiades:  
quines creieu que poden cobrir per si mateixes i quines no? 
Tres dels grups treballaran sobre les necessitats que les persones refugiades poden cobrir per  
si mateixes en un camp de refugiats, i els altres tres grups treballaran sobre les necessitats que  
no poden cobrir per si mateixes en una ciutat.

2. Com viuen les  
persones refugiades?



14Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

Necessitats que un/a jove refugiat/ada  
pot cobrir per si mateix/a en una ciutat.

Necessitats que un home refugiat 
 pot cobrir per si mateix en una ciutat.

Necessitats que una dona refugiada  
pot cobrir per si mateixa en una ciutat.

1.   SÍ NO

2.   SÍ NO

3.   SÍ NO

4.   SÍ NO

5.   SÍ NO

6.   SÍ NO

7.   SÍ NO

8.   SÍ NO

9.   SÍ NO

10.  SÍ NO

1.   SÍ NO

2.   SÍ NO

3.   SÍ NO

4.   SÍ NO

5.   SÍ NO

6.   SÍ NO

7.   SÍ NO

8.   SÍ NO

9.   SÍ NO

10.  SÍ NO

1.   SÍ NO

2.   SÍ NO

3.   SÍ NO

4.   SÍ NO

5.   SÍ NO

6.   SÍ NO

7.   SÍ NO

8.   SÍ NO

9.   SÍ NO

10.  SÍ NO

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

Reflexions i propostes 
Amb sis grups de cinc persones, recolliu les llistes de necessitats de les persones refugiades:  
quines creieu que poden cobrir per si mateixes i quines no? 
Tres dels grups treballaran sobre les necessitats que les persones refugiades poden cobrir per  
si mateixes en un camp de refugiats, i els altres tres grups treballaran sobre les necessitats que  
no poden cobrir per si mateixes en una ciutat.

2. Com viuen les  
persones refugiades?



15Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

INTRODUCCIÓ

Les persones no abandonen casa seva, les seves possessions, feines o 
amistats sense un motiu molt important per fer-ho.

Malauradament, darrere de cada persona que ha hagut de deixar casa 
seva per força, sovint hi ha històries molt dures. En aquest apartat s’expli-
ca un dels motius —relacionat amb la guerra— que fa que les persones 
fugin de casa seva.

 
OBJECTIUS D’APRENENTATGE

 Entendre per què les guerres forcen el desplaçament 
de la població civil.

 Conèixer les característiques principals de les guerres actuals.

 Sensibilitzar sobre la importància de prevenir les guerres.

3.  
Fugir de  
la guerra

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat



DESENVOLUPAMENT:

Regles del joc 

 Hi ha caselles segures i caselles que són atacades. La perso-
na que trepitgi una casella equivocada és atacada per actors 
armats i queda ferida o eliminada del joc (a discreció del pro-
fessor o professora). 

 Heu de passar en fila índia, tots per les mateixes caselles, per 
evitar pèrdues (així trepitgeu les caselles que ja sabeu que 
són segures).

 Quan una persona és ferida o assassinada per un atac, tot 
el grup torna enrere, i comença de nou des de la casella de 
sortida. Les persones ferides (que perden una cama, la vista, 
etcètera) les ha d'ajudar la resta del grup (no cal que vagin les 
últimes de la fila). Les persones assassinades ja no poden 
creuar la graella, però poden ajudar la resta del grup indicant 
per on passar, sempre sense parlar (només comunicació no 
verbal). Segueix, doncs, la persona que estava en segona po-
sició a la fila índia, i es torna a provar de creuar la graella des 
de la casella d’inici. 

 Per facilitar la feina: les caselles que podeu trepitjar són les 
tres que teniu al davant de cada casella (la que té just al davant, 
la que té al davant a l’esquerra i la que té al davant a la dreta).

 Heu de fer l’activitat en silenci, per facilitar la concentració.

VALORACIÓ I CONCLUSIONS:

Emoció: Ha estat fàcil o difícil creuar? Com us heu sentit? (pre-
guntar diferenciant cada rol que s’ha tingut al joc: què heu sen-
tit quan estàveu encapçalant la fila índia? Com us heu sentit 
quan estàveu al darrere? Com us heu sentit quan us han ma-
tat? I quan us han ferit? Quan han matat algú del grup? O ferit a 
algú del grup? Quan teníeu una persona dependent a càrrec?)

Observació: Quins tipus d’atacs heu rebut com a població ci-
vil? Per part de qui? A banda dels morts i dels ferits, què més 
ha quedat destruït? Com afecta, això, les persones? En alguns 
casos, els actors justificaven els atacs i en d'altres no. Quins ar-
guments feien servir alguns dels actors per justificar els atacs? 

Us heu sentit més segurs sabent que hi havia un camí “prote-
git”? Era suficient o insuficient?

Font: Escola de Cultura de Pau,  
Audiència Pública 2016-2017.

Activitat 3.  
Vies segures?

Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

3. Fugir de la guerra

Imagineu que us trobeu en un país afectat per la 
guerra, en el qual heu d’intentar fer vida normal, com 
anar a comprar, anar a l’escola o a l’institut... i que per 
fer-ho, heu de moure-us per la graella, intentant cre-
uar-la. El problema és que en el camí podeu patir tota 
mena d’atacs.

El vostre objectiu és, doncs, que el màxim de gent 
aconsegueixi passar a l’altre costat de la graella, sa-
bent que només hi ha un camí correcte (que el pro-
fessor o la professora haurà definit per endavant en 
un “mapa” que representa la graella). Però atenció, 
que sempre que trepitgeu la casella equivocada, en 

16Barcelona, ciutat refugi
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Raonament: Com definiríeu una guerra o conflicte armat? 
Quines en són les conseqüències? El dret internacional hu-
manitari, que regula el “dret” a les guerres, prohibeix matar i 
atacar civils. Creieu que es respecta aquesta prohibició? En les 
guerres, un 75-90% dels morts són civils, per què creieu que 
passa? Són tot errors? Quina responsabilitat tenen els estats 
i els grups armats a ferir i matar civils? D’on surten les armes 
que maten aquests civils? Moltes organitzacions humanitàries 
reclamen tenir “vies segures” per on la població pugui circu-
lar sense ser atacada. Creieu que pot ser una solució? En quin 
sentit sí i en quin sentit no?

Quines són les diferents causes de les guerres? Com creieu 
que es podrien limitar? Creieu que és més útil actuar sobre les 
causes o sobre les conseqüències de les guerres?

Acció: Quines propostes faríeu per actuar sobre les causes 
dels conflictes armats?

Escriviu les conclusions a la taula següent.

Actueu! Informeu-vos de la demanda de crear “vies segures”. 
Què s’està demanant? (En podeu trobar informació a http://
www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/proyectos/
vias-seguras). Qui ho fa? Com hi podeu col•laborar? Infor-
meu-vos del que fan organitzacions que reclamen el desar-
mament i el control de les exportacions d’armes. Què dema-
nen? Com hi podeu col•laborar?

Font: Adaptació del joc de cooperació Swamp.

Activitat 3.  
Vies segures?

Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

3. Fugir de la guerra 17Barcelona, ciutat refugi
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Reflexions i propostes 
Si els conflictes armats són una de les causes principals que fan que les persones hagin de sortir  
del país en cerca de refugi, és important que es prenguin mesures per posar fi a les guerres. 
Després de l’activitat, responeu les preguntes següents: 

Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

3. Fugir de la guerra Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

Quins factors hi ha d’haver perquè hi  
hagi una guerra? (Actors, material que  
necessiten...).

Què creieu que es podria fer perquè no 
hi hagi guerres? (què es  podria prohibir? 
Què es podria promoure?)

Quines d’aquestes mesures es podrien  
prendre des de la ciutat de Barcelona?



19Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

INTRODUCCIÓ

La violència i la guerra són algunes de les causes, però no pas les úniques, 
que porten massa persones a escapar-se del context en què viuen, però 
poden haver-hi molts altres motius. Quines són aquestes altres causes? 
En aquesta secció es descobriran altres motius pels quals les persones 
es desplacen, sovint menys reflectits pels mitjans de comunicació.

 
OBJECTIUS D’APRENENTATGE

 Saber identificar altres motius de desplaçament forçat.

 Identificar exemples en el món dels diversos motius de refugi,  
segons la definició d’ACNUR.

4.  
Altres  
motius de  
desplaçament 
forçat?

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat
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DESENVOLUPAMENT:

Escolteu el testimoni d’una persona refugiada per conèixer la 
situació dels drets humans en el seu país d’origen, la seva ex-
periència de vida en concret en el país d’origen, com va mar-
xar-ne i com ha estat l’acollida a Barcelona/Catalunya. 

Pregunteu-li tot el que vulgueu saber d’aquesta persona, rela-
cionat amb el que ha explicat a classe.

 
VALORACIÓ I CONCLUSIONS:

Feu la valoració i traieu conclusions de l’activitat.

Emoció: Què heu sentit escoltant el testimoni  
d’aquesta persona?

Observació: De tot el que ha explicat, què és el que  
més us ha cridat l’atenció? 

Raonament: Relacioneu el testimoni amb la definició de per-
sona refugiada. Quin ha estat el motiu del desplaçament forçat, 
segons aquesta definició? Feu una llista de les causes que han 
portat aquesta persona a fugir del seu país.

Acció: Què creieu que podeu fer vosaltres com a ciutadans, per 
influir sobre alguna d’aquestes causes? Què creieu que pot fer 
l’Ajuntament de Barcelona?

Escriviu les conclusions a la taula següent.

Activitat 4. 
De primera mà.

Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

4. Altres motius 
de desplaçament forçat

20Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat
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Reflexions i propostes 
Després de l’activitat, responeu les preguntes següents:  
 

Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

4. Altres motius 
de desplaçament forçat

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

Què és el que més us ha colpit de la història que heu sentit? Feu una llista de les causes que han fet que aquesta persona 
hagués de fugir del seu país:



2222

Reflexions i propostes 
Després de l’activitat, responeu les preguntes següents:  
 

Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

4. Altres motius 
de desplaçament forçat

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

Creieu que vosaltres mateixos podríeu incidir sobre alguna   
d’aquestes causes? Si creieu que no, per què? Si creieu que sí,  
de quina manera?

Creieu que des de la ciutat de Barcelona es podria incidir  
en alguna d’aquestes causes? Si creieu que no, per què?  
Si creieu que sí, de quina manera?



23Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

INTRODUCCIÓ

Tot i que la premsa posa molta més atenció a unes informacions que a 
unes altres, és important saber que molt sovint això no reflecteix la re-
alitat. Sabíeu, per exemple, que la gran majoria de persones refugiades 
es troben a països del sud, i no pas a Europa? I que la gran majoria de 
refugiats de Síria es troben a països de l’Orient Mitjà, i no pas a Grècia? 
Sabíeu que són molt i molt poques les persones a les quals s’ha permès 
assentar-se al nostre país? En aquesta secció es mirarà de tenir una visió 
de la problemàtica amb fonts d’informació contrastades.

 
OBJECTIUS D’APRENENTATGE

 Entendre que és una problemàtica creixent.

 Ser conscients que qui més persones refugiades acullen  
són els països del sud.

 Analitzar críticament dades estadístiques.

 Qüestionar missatges esbiaixats dels mitjans de comunicació.

5.  
Amb  
perspectiva

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat



DESENVOLUPAMENT:

Analitzeu les dades dels gràfics que us han passat.

 
VALORACIÓ I CONCLUSIONS:

Feu la valoració i traieu conclusions de l’activitat.

Observació: Quines conclusions traieu de les dades observa-
des? Quines dades us han cridat més l’atenció i per què? Què 
heu après de nou?

Raonament: Contrasteu aquestes dades i les de l’apartat “Una 
mica de context”, amb el qual pensàveu abans de fer l’activitat. 
Creieu que els mitjans de comunicació transmeten una infor-
mació que s’acosta a la realitat? En quin sentit sí? En quin sen-
tit no? Hi ha altres informacions que creieu que seria important 
reflectir als mitjans? Per exemple, històries individuals, motius 
de desplaçament, necessitats actuals (vegeu la sessió 1).

Acció: Com creieu que es pot donar suport a altres ciutats i 
països que acullen persones refugiades?

Escriviu les conclusions a la taula següent.

Activitat 5. 
Dades amb lupa

Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

5. Amb perspectiva Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat
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25Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

5. Amb perspectiva Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

Reflexions i propostes 
Com creieu que es pot donar suport a altres ciutats i països que acullen  
persones refugiades? 



26Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

Necessitats d’un/a jove de Barcelona. 

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Necessitats d’un home de Barcelona. 

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Necessitats d’una dona de Barcelona. 

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

Quadre de síntesi: 1. Què vol dir ser una persona refugiada? 
Què creieu que més necessiten les persones refugiades? 
Feu el llistat de les deu necessitats que us han semblat més importants.



27Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

Necessitats d’un/a jove refugiat/ada. 

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Necessitats d’un home refugiat. 

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Necessitats d’una dona refugiada. 

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

Quadre de síntesi: 1. Què vol dir ser una persona refugiada? 
Què creieu que més necessiten les persones refugiades? 
Feu el llistat de les deu necessitats que us han semblat més importants.



28Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

Necessitats que un/a jove refugiat/ada  
pot cobrir per si mateix/a en un camp  
de refugiats.

Necessitats que un home refugiat  
pot cobrir per si mateix en un camp  
de refugiats.

Necessitats que una dona refugiada  
pot cobrir per si mateixa en un camp  
de refugiats.

1.   SÍ NO

2.   SÍ NO

3.   SÍ NO

4.   SÍ NO

5.   SÍ NO

6.   SÍ NO

7.   SÍ NO

8.   SÍ NO

9.   SÍ NO

10.  SÍ NO

1.   SÍ NO

2.   SÍ NO

3.   SÍ NO

4.   SÍ NO

5.   SÍ NO

6.   SÍ NO

7.   SÍ NO

8.   SÍ NO

9.   SÍ NO

10.  SÍ NO

1.   SÍ NO

2.   SÍ NO

3.   SÍ NO

4.   SÍ NO

5.   SÍ NO

6.   SÍ NO

7.   SÍ NO

8.   SÍ NO

9.   SÍ NO

10.  SÍ NO

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

Quadre de síntesi: 2. Com viuen les persones refugiades? 
Amb sis grups de cinc persones, recolliu els llistats de necessitats de les persones refugiades:  
quines creieu que poden cobrir les persones refugiades per si mateixes i quines no? 
Tres dels grups treballaran sobre les necessitats que les persones refugiades poden cobrir per si  
mateixes en un camp de refugiats, i els tres altres grups treballaran sobre les necessitats que les 
persones refugiades poden cobrir per si mateixes en una ciutat.



29Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

Necessitats que un/a jove refugiat/ada 
pot cobrir per si mateix/a en una ciutat.

Necessitats que un home refugiat pot 
cobrir per si mateix en una ciutat.

Necessitats que una dona refugiada  
pot cobrir per si mateixa en una ciutat.

1.   SÍ NO

2.   SÍ NO

3.   SÍ NO

4.   SÍ NO

5.   SÍ NO

6.   SÍ NO

7.   SÍ NO

8.   SÍ NO

9.   SÍ NO

10.  SÍ NO

1.   SÍ NO

2.   SÍ NO

3.   SÍ NO

4.   SÍ NO

5.   SÍ NO

6.   SÍ NO

7.   SÍ NO

8.   SÍ NO

9.   SÍ NO

10.  SÍ NO

1.   SÍ NO

2.   SÍ NO

3.   SÍ NO

4.   SÍ NO

5.   SÍ NO

6.   SÍ NO

7.   SÍ NO

8.   SÍ NO

9.   SÍ NO

10.  SÍ NO

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

Quadre de síntesi: 2. Com viuen les persones refugiades? 
Amb sis grups de cinc persones, recolliu els llistats de necessitats de les persones refugiades:  
quines creieu que poden cobrir les persones refugiades per si mateixes i quines no? 
Tres dels grups treballaran sobre les necessitats que les persones refugiades poden cobrir per si  
mateixes en un camp de refugiats, i els tres altres grups treballaran sobre les necessitats que les 
persones refugiades poden cobrir per si mateixes en una ciutat.
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Quadre de síntesi: 3. Fugir de la guerra 
Si les guerres són una de les causes principals que fan que els refugiats i les refugiades  
hagin de sortir del país, és important que es prenguin mesures per posar-hi fi. 

Bloc 1.  
Per què hi ha persones  
refugiades al món?

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

Quins factors hi ha d’haver perquè hi 
hagi una guerra? (Actors, material que 
necessiten...)

Què creieu que es podria prohibir   
perquè no hi hagi guerres?

Quines d’aquestes mesures es podrien  
prendre des de la ciutat de Barcelona?



31Bloc 2.  
- 
Com es pot  
donar suport  
a les persones 
refugiades?



32Bloc 2. 
Com es pot donar suport 
a les persones refugiades?

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

INTRODUCCIÓ

Ara que hem entès qui són les persones refugiades, desplaçades internes i 
migrants, on i com viuen, i quines són les causes per les quals s’han de refu-
giar a altres països, podem reflexionar sobre com nosaltres les podem acollir.

En aquesta secció veurem què fan els governs dels Estats i la Unió Euro-
pea per acollir (o no) persones refugiades.

 
OBJECTIUS D’APRENENTATGE

 Conèixer diferents respostes de les administracions en matèria d’acollida 
als moviments forçats de població.

 Reflexionar sobre el diferent grau de compromís dels països de la UE, i, en 
especial, del Govern espanyol.

 Experimentar la dificultat de les persones nouvingudes per situar-se en 
un nou país quan hi arriben.

 

6.  
Persones  
refugiades  
benvingudes?



DESENVOLUPAMENT:

Llegiu el vostre rol en la dinàmica i actueu en conseqüència 
durant el joc de simulació. El joc acaba quan almenys una fa-
mília ha aconseguit els tres objectius (habitatge, feina i escola-
rització) amb tots els papers en regla.

VALORACIÓ I CONCLUSIONS:

Emoció: Com us heu sentit les persones immigrades? Els em-
presaris? La policia? El delegat del Govern? Els funcionaris mu-
nicipals? El director de l'escola? Què ha anotat l'observador?

Observació: Quines situacions han provocat aquests senti-
ments? Identifiqueu, analitzeu i valoreu què és allò que els ha fet 
sentir d'aquella manera. Creieu que el que ha passat a la dinà-
mica es correspon a la realitat? En quin sentit sí? En quin sentit 
no? Creieu que les pautes del joc corresponen exactament a 
la realitat? En quins aspectes sí? En quins aspectes no? (Per 
exemple, les batudes policials són cap a tothom o només cap a 
alguns col•lectius? Quines altres formes de control té la policia? 
(Demanar documentació, etcètera); aconseguir un contracte 
de feina permet aconseguir un lloguer automàticament?, etcè-
tera. Creieu que l’arribada de les famílies immigrades ha estat 
fàcil? Què és el que els ha facilitat aconseguir el seu objectiu? 
Què és el que ho ha dificultat?

Raonament: Podreu enllaçar moltes d'aquestes reflexions 
amb l'explicació de les funcions de les diverses administraci-
ons (Govern central, policia, Ajuntament, altres actors socials). 
Què necessiten les persones immigrades en arribar al nostre 
país? Creieu que són necessitats assumibles, o que poden 
desbordar les capacitats locals? Com tracten les administra-
cions a les persones immigrades? I els altres actors? Feu una 
llista d’arguments a favor i en contra que existeixin fronteres 
i polítiques que dificultin l’arribada de persones immigrades.

Acció: Com penseu que s'hauria de fer l'acollida i la integració 
de les persones immigrades a casa nostra? Quines polítiques 
proposaríeu fer per facilitar-ne l'arribada?

Escriviu les conclusions a la taula següent.

Activitat 6. 
Benvinguda  
al laberint

6. Persones refugiades benvingudes?Bloc 2. 
Com es pot donar suport 
a les persones refugiades?

33Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
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Arguments a favor que la política de fronteres dificulti  
l’arribada de persones immigrades

Arguments en contra que la política de fronteres dificulti  
l’arribada de persones immigrades

Reflexions i propostes 
Què en penseu de la legislació actual sobre el control de fronteres?  
Què n’opineu que es dificulti l’arribada de persones immigrades? 

Bloc 2. 
Com es pot donar suport 
a les persones refugiades?

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

6. Persones refugiades benvingudes?



35Bloc 2. 
Com es pot donar suport 
a les persones refugiades?

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

6. Persones refugiades benvingudes?

Reflexions i propostes 
Com creieu que haurien de ser les polítiques de migració dels països? 



36Bloc 2. 
Com es pot donar suport 
a les persones refugiades?

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

INTRODUCCIÓ

Històricament les ciutats —i Barcelona no n’és una excepció— han acollit 
moltes persones refugiades, desplaçades internes i immigrades. També 
nombrosos habitants de Barcelona han hagut de deixar la ciutat per viu-
re amb més seguretat (física, econòmica...) en un altre lloc, en el passat i 
també actualment.

En aquesta secció es parlarà de quin ha de ser el rol de la ciutat de Barce-
lona de cara a acollir persones nouvingudes.

 
OBJECTIUS D’APRENENTATGE

 Conèixer el rol del pla "Barcelona, ciutat refugi"

 Reflexionar sobre els reptes de l’acollida de persones nouvingudes 

 Reconèixer els arguments i les pors de les persones en contra  
de l’acollida de refugiats

 

 

7.  
El pla  
"Barcelona,  
ciutat refugi"



DESENVOLUPAMENT:

Llegiu els vostres rols o arguments a favor o en contra de l’aco-
llida de persones refugiades. Manteniu la posició indicada, in-
dependentment de si es correspon amb la vostra opinió per-
sonal o no.

 
VALORACIÓ I CONCLUSIONS:

Emoció: Com ha anat el debat? Quin argument creieu que ha 
“guanyat” el debat? Per què creieu que ha estat així? Els argu-
ments que han “guanyat” el debat es corresponen amb la vos-
tra opinió personal? Com us fa sentir, això? Us heu sentit còmo-
des respectant els torns de paraula i les opinions dels altres? 
Per què?

Observació: Sintetitzeu els arguments que han tingut més for-
ça durant el debat. Quins valors i necessitats hi ha darrere dels 
arguments a favor d’acollir les persones refugiades? Quins va-
lors, necessitats i pors hi ha darrere dels arguments en contra 
d’acollir les persones refugiades?

Raonament: Recordeu que l’acollida de persones refugiades 
és una obligació per als estats, segons el dret internacional, 
però reconeixeu tots els reptes i possibles riscos que implica 
aquesta acollida.

Acció: Què creieu que ha de fer l’Ajuntament per fer front a tots 
aquests reptes? Què suggeriríeu a l’Ajuntament per abordar 
aquesta qüestió i tenir en compte la voluntat de qui hi està a 
favor, però també les pors de qui hi està en contra?

Actueu! Prepareu arguments per contrarestar els rumors 
principals contra les persones refugiades que hagin aparegut 
o no a l’activitat. Comprometeu-vos a fer-los servir si sentiu a 
casa, al carrer, en el vostre entorn, aquest tipus de rumors.

Activitat 7. 
L'acollida  
a debat

7. El pla "Barcelona, ciutat refugi"Bloc 2. 
Com es pot donar suport 
a les persones refugiades?

37Barcelona, ciutat refugi
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Reflexions i propostes 
 

Bloc 2. 
Com es pot donar suport 
a les persones refugiades?

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

7. El pla "Barcelona, ciutat refugi"

D’acord amb els diversos arguments  
que s’han vist a l’activitat, què creieu  
que hauria de fer l’Ajuntament per 
acollir persones refugiades?

Quins han estat els arguments de les 
persones que estan en contra d’acollir  
les persones refugiades?

Com creieu que l’Ajuntament podria  
donar resposta a aquests arguments?



39Bloc 2. 
Com es pot donar suport 
a les persones refugiades?

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per al professorat

INTRODUCCIÓ

La Unió Europea, els Estats, entre ells l’Estat espanyol, i l’Ajuntament de 
Barcelona no són els únics que poden prendre mesures d’acollida (o no) 
de les persones refugiades, desplaçades internes o immigrants. Cada veí 
i veïna de la ciutat, cada ciutadana i cada ciutadà d’un país pot aportar el 
que estigui a les seves mans. 

En aquesta secció veurem iniciatives de la ciutadania —algunes d’espon-
tànies, d'altres ja en funcionament des de fa temps— per donar resposta 
a l’emergència de les persones refugiades. 

 
OBJECTIUS D’APRENENTATGE

 Reconèixer el rol de la ciutadania per abordar la qüestió de les persones 
refugiades (com a problemàtica macro).

 Conèixer experiències existents de suport a persones refugiades.

 Motivar-se a participar en iniciatives ciutadanes a l’abast de joves.

 

 

8.  
Què fa la  
ciutadania?



DESENVOLUPAMENT:

En grups de set persones, cada alumne ha de llegir, individual-
ment, una fitxa que descriu les tasques d’una associació. (5-7 
minuts)

Expliqueu, un/a per un/a, el que heu llegit a la resta d’alumnes 
del grup. (3-4 minuts d’explicació per persona)

 
VALORACIÓ I CONCLUSIONS:

Emoció: Com us fa sentir saber que existeixen aquestes inicia-
tives impulsades per la gent? Us fa sentir orgullosos que la gent 
actuï per iniciativa pròpia? Us fa sentir tristos perquè és una pena 
que calgui donar resposta a aquests problemes tan greus que 
han de patir les persones refugiades? Sentiu decepció o enuig 
perquè creieu que és l’Estat qui hauria de fer aquesta feina?

Observació: Després de descriure el que fa cada entitat, quines 
accions us han agradat més? Per què? Sabent que hi ha dife-
rents tipus d’estratègia a mans de la societat civil (sensibilitza-
ció, incidència, creació d’alternatives), quines diríeu que feien 
servir cadascuna de les entitats que heu conegut?

Raonament: Quin creieu que ha de ser el rol de les organitzaci-
ons de la societat civil? (Podeu informar, aquí, dels tres tipus de 
tasca: sensibilització, incidència, alternatives). Quines tasques 
està bé que assumeixi? Quines creieu que hauria de fer l’Estat? 
(Llegiu, també, el Decàleg d’accions a l’abast de la ciutadania 
per fer front a la qüestió dels refugiats).

Acció: Quines són les demandes més habituals de les entitats? 
Quins són els problemes que han d’afrontar més sovint? Com 
creieu que l’Ajuntament pot donar suport a les entitats que aju-
den les persones refugiades i immigrades?

Escriviu les conclusions a la taula següent.

Actueu! Escolliu una de les entitats que heu conegut a través 
d’aquesta activitat, i decidiu donar-li suport com a projecte de 
centre. En funció de l’entitat que hagueu escollit, i de les de-
mandes que fa aquesta entitat, vegeu com podeu donar-hi 
suport com a escola o institut. Mireu d’implicar-hi com més 
actors millor de la comunitat educativa, els pares inclosos.

Activitat 8. 
I vosaltres,  
què feu per a  
les persones  
refugiades?

8. Què fa la ciutadania?Bloc 2. 
Com es pot donar suport 
a les persones refugiades?

40Barcelona, ciutat refugi
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Reflexions i propostes 
 

Bloc 2. 
Com es pot donar suport 
a les persones refugiades?

Barcelona, ciutat refugi
Curs 2016-2017 
Dossier per a l’alumnat

Analitzeu les demandes de les associacions de la ciutat.  
Quines són les demandes més habituals?

Com creieu que l’Ajuntament pot donar suport a les entitats  
que donen suport a les persones refugiades i immigrades?

8. Què fa la ciutadania?
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INTRODUCCIÓ

Finalment, perquè tu i jo també som persones capaces de participar i d’im-
plicar-nos en els motius que ens semblin importants, en aquesta secció 
us convidem a pensar quina pot ser la vostra implicació, des del dia a dia 
i des de les relacions personals, en l’acollida de persones nouvingudes.

 
OBJECTIUS D’APRENENTATGE

 Ressaltar la responsabilitat de tothom d’acollir les persones que tenim 
a prop.

 Comprendre els mecanismes associats a la convivència amb perso-
nes diferents (estereotips, prejudicis, pors).

 Responsabilitzar-se per acollir amb hospitalitat a persones nouvingu-
des en el dia a dia.

 

 

9.  
Què puc  
fer-hi, jo?



DESENVOLUPAMENT:

Seguiu les instruccions de la dinàmica de grup que us anunci-
arà el mestre o la mestra.

 
VALORACIÓ I CONCLUSIONS:

Emoció: Els forans heu sentit por a l’hora d’escollir què us agra-
dava? Us heu sentit còmodes? Us heu sentit jutjats o pressi-
onats pel grup? Si haguéssiu sabut què pensava el grup gran, 
hauríeu respost el que coincidia amb la seva resposta?

Els autòctons heu sentit poder? Us heu sentit forts formant part 
del grup? Tots heu sentit que us posaven murs alguna vegada? 
Com us vau sentir? Com vau reaccionar? 

Raonament: En quin sentit el que ha passat a l’activitat es cor-
respon amb la realitat?  En quin sentit no? Reflexioneu sobre 
vosaltres mateixos. Alguna vegada heu sentit que us interpo-
saven murs? Si us sentiu còmodes fent-ho, expliqueu la vostra 
experiència. En la vostra realitat, heu format part d'algun grup 
i heu posat murs a alguna persona nouvinguda? I a cap altra 
persona pel fet de ser diferent a vosaltres? Alguna vegada heu 
interposat un mur a algú? Per què creieu que heu tingut aques-
ta reacció? (Lligar-ho amb el quadre de la imatge de l’enemic.)

 

Acció: Alguna vegada heu trencat un mur i heu aconseguit ser 
més amics d’una altra persona? Què va fer que aquest mur 
caigués? Què més creieu que s’hagués pogut fer? Què creieu 
que podeu fer perquè una persona nouvinguda ho tingui més 
fàcil per formar part d’un grup autòcton?

Reflexioneu a la vostra escola: Quines mesures es prenen per 
facilitar l’arribada de persones nouvingudes? Us sembla que 
són suficients? Creieu que es podria fer alguna cosa més? Què 
proposeu?

Escriviu les conclusions a la taula següent.

Actueu! Feu un decàleg de les deu coses que podríeu fer com 
a alumnes per facilitar l’acollida de persones nouvingudes, a 
l’aula o a l’escola. Feu també una llista de cinc propostes de mi-
llora a l’escola per facilitar aquesta acollida. Pengeu les reco-
manacions a llocs ben visibles.

Activitat 9.       
Els murs  
interiors

9. Què puc fer-hi, jo?Bloc 2. 
Com es pot donar suport 
a les persones refugiades?
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Bloc 2. 
Com es pot donar suport 
a les persones refugiades?

De les vostres actituds, quines us ajuden a apropar-vos 
a les altres persones nouvingudes o diferents?

De les vostres actituds, quines us dificulten apropar-vos 
 a les altres persones nouvingudes o diferents?

Reflexions i propostes 
Què feu vosaltres per acollir persones nouvingudes o diferents de vosaltres? 
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Bloc 2. 
Com es pot donar suport 
a les persones refugiades?

Reflexions i propostes 
Què més creieu que podríeu fer vosaltres per facilitar l’acollida de persones nouvingudes?
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Arguments a favor que la política de fronteres dificulti 
l' arribada de persones refugiades.

Arguments en contra que la política de fronteres dificulti 
l'arribada de persones refugiades.

Quadre de síntesi: 6. Persones refugiades benvingudes? 
Què penseu del fet que hi hagi fronteres? 
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Quadre de síntesi: 6. Persones refugiades benvingudes? 
Com creieu que haurien de ser les polítiques de migració dels països  
perquè no siguin tan diferents per a unes persones i unes altres? 
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Quadre de síntesi: 7. El pla "Barcelona, ciutat refugi" 
 

D’acord amb els diversos arguments  
que s’han vist a l’activitat, què creieu  
que hauria de fer l’Ajuntament per 
acollir persones refugiades?

Quins han estat els arguments de les 
persones que estan en contra d’acollir  
les persones refugiades?

Com creieu que l’Ajuntament podria  
donar resposta a aquests arguments?
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Quadre de síntesi: 9. Què puc fer-hi, jo? 
Què feu vosaltres per acollir persones nouvingudes o diferents de vosaltres? 

De les vostres actituds, quines us ajuden a apropar-vos  
a les altres persones nouvingudes o diferents?

De les vostres actituds, quines us dificulten apropar-vos  
a les altres persones nouvingudes o diferents?
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Quadre de síntesi: 9. Què puc fer-hi, jo? 
Què més creieu que podríeu fer vosaltres per facilitar l’acollida de persones nouvingudes? 




