“Jo em dic Brisa, i tu?”
Itineraris sobre refugi i asil per a l’educació en el lleure
Jo em dic Brisa, i tu? és una proposta educativa
per treballar els conceptes de refugi i asil basada
en el recurs per a l’educació primària dissenyat
pel Comitè Català de l’ACNUR i el Grup de
Recerca MOSSA de la Universitat Autònoma de
Barcelona, adaptat ara per la Fundació Catalana
de l’Esplai a la realitat específica de l’educació en
el lleure. Es dirigeix a nens i nenes d’ entre 6 i 12
anys i està estructurada a partir d’un relat il·lustrat
que planteja el desenvolupament d’un conjunt
d’activitats.
Inclou tot els recursos necessaris per al
desenvolupament de les activitats, ja sigui en
forma d’enllaços informatius, arxius per imprimir
com a suport a les dinàmiques, i documents que
orientaran amb més detall sobre l’activitat.

OBJECTIU: Promoure, mitjançant activitats lúdiques, el coneixement de la
realitat que afecta les persones refugiades i asilades entre els monitors/es,
els infants i les seves famílies.

Ofereix als infants la possibilitat de
jugar i aprendre amb altres infants
de característiques diferents com
pot ser: la cultura, la situació familiar,
la procedència, etc…

A QUI S’ADREÇA: Nens i nenes de 6 a 12 anys que realitzen activitats
d’educació no formal en els diferents moviments d’educació en el lleure de
Catalunya.

CONTINGUT:
Un conte, “L’ametller no va poder fugir” amb
il·lustracions de Pia Vilarrubias i text de Pepi
Soto. Dues versions: per llegir i audiovisual.

És possible accedir a materials addicionals com:
Titelles de dit, dues capses, “Ca la Brisa” i “Ca la
Lluïsa”, que contenen les famílies del conte.

Un quadern amb 5 blocs d’activitats.

Sis objectes: Un mocador de coll, un ós de peluix,
una gorra, un brodat de punt de creu, una capsa de
llapis de colors i unes quantes ametlles.

Un glossari de termes fonamentals.
Inclou, també, un joc de pistes i un joc
de taula.

CD amb tot el contingut del recurs.

Tots els arxius i materials per a imprimir
necessaris per a realitzar les dinàmiques.
COST: La descàrrega del recurs a la pàgina web és lliure i gratuïta, només cal
omplir el formulari de sol·licitud del recurs per accedir als diferents arxius. En
cas de sol·licitar el objectes i materials addicionals els costos d’enviament i
devolució aniran a càrrec del centre que ho demani.
CONDICIONS: l’aplicació del recurs compromet el centre a omplir i enviar el
qüestionari d’avaluació que es lliura amb el recurs.

Permet gaudir de manera
lúdica dels espais públics com
són els parcs o els jardins que
es troben a l’entorn més proper
al casal o casa de colònies, en
companyia d’altres infants.

PER SOL·LICITAR-LO:
Recurs disponible on-line que es pot descarregar de forma lliure i gratuïta a la pàgina web:
www.joemdicbrisa.org. Només cal omplir un formulari de sol·licitud.
Els objectes i altres suports físics addicionals es poden sol·licitar a la seu del Comitè Català de l’ACNUR .

Email: sensibilitzacio@eacnur.org

Telèfon: 93 301 20 35

Catalunya amb ACNUR és una associació no lucrativa que recolza el
treball de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats.

Fax: 93 301 03 96

Premi Nobel de la Pau 1954 - Premi Nobel de la Pau 1981.
Premi Príncep d’Astúries de Cooperació Internacional 1991.
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