“Jo em dic Brisa, i tu?”
Itineraris sobre refugi i asil per a l’educació primària
Jo em dic Brisa, i tu? és un recurs educatiu creat
conjuntament pel Comitè Català de l’ACNUR i el
Grup de Recerca MOSSA de la Universitat
Autònoma de Barcelona per treballar els
conceptes de refugi i asil en l’educació primària.
El recurs està estructurat a partir d’un relat
il·lustrat que planteja el desenvolupament d’un
conjunt d’activitats, totes elles adaptades als nous
requeriments de la LOE i als continguts de
l’assignatura d’Educació per al desenvolupament
personal i la ciutadania.
Aquestes activitats s’articulen en sis quaderns de
treball, un quadern d’eines per al professorat, i
compten amb una sèrie de materials lúdics i
audiovisuals per implicar tot el centre escolar i les
famílies.
Permet treballar totes les
àrees de coneixement del
currículum de l’Educació
Primària com a part del treball
habitual a les aules.

OBJECTIU: Promoure el coneixement dels fenòmens del refugi i l’asil entre els
infants, les seves famílies i la comunitat educativa de primària i fomentar en ells la
comprensió i el respecte pels Drets Humans.
A QUI S’ADREÇA: Nens i nenes de 6 a 12 anys que estiguin cursant l’educació
primària a Catalunya.

CONTINGUT:


Un conte, “L’ametller no va poder fugir” amb
il·lustracions de Pia Vilarrubias i text de Pepi Soto,
editat en paper i en versió animada.



Sis quaderns d’activitats amb especificacions per a
cada cicle educatiu.



Un quadern d’eines per al professorat amb
orientacions i criteris sobre el recurs educatiu, el seu
contingut, els possibles itineraris d’activitats i la seva
relació amb la LOE.



Titelles de dit, dues capses, “Ca la Brisa” i “Ca
la Lluïsa”, que contenen les famílies del conte.



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



CD amb tot el contingut del recurs i la relació
detallada dels vincles entre els quaderns
d’activitats i els objectius i les competències
bàsiques per a primària que estableix la LOE.

COST: Els costos d’enviament i devolució de la versió física del recurs (la
motxilla) aniran a càrrec del centre escolar que el demani. La versió on-line no
té cap cost.
CONDICIONS: L’aplicació del recurs compromet el centre escolar a omplir i
enviar el qüestionari d’avaluació que es lliura amb el recurs educatiu quan se’n
finalitza la seva utilització.

Continguts de caire
competencial que
es poden utilizar
com a projecte
interdisciplinari de primària.

PER SOL·LICITAR-LO:
Versió física (Motxilla): Es pot disposar del recurs, sota préstec, amb tots els seus continguts, materials i
objectes demanant una sol·licitud i compromís d’aplicació del recurs, que cal retornar signat i segellat al Comitè
Català de l’ACNUR. Email: sensibilitzacio@eacnur.org Telèfon: 93 301 20 35. Fax: 93 301 03 96
Versió on-line: Previ ompliment del formulari de sol·licitud, es pot descarregar el recurs de forma lliure i
gratuïta a la pàgina web: www.joemdicbrisa.org. Aquesta versió no permet gaudir dels objectes i altres suports
físics que inclou la versió off-line.
Catalunya amb ACNUR és una associació no lucrativa que recolza el
treball de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats.
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