ACNUR
L’ACNUR, Alt Comissionat de les Nacions Unides
per als Refugiats, és una agència humanitària creada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides al desembre
de 1950.

Concurs educatiu

Jo em
dic Brisa,
i tu?

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 l’any
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 finançar 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.

Hi havia una vegada...
una nena que va haver de fugir…
Canviem el guió!

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

MODALITATS I CATEGORIES

Catalunya amb ACNUR convoca la primera edició del
Concurs educatiu Jo em dic Brisa, i tu?, amb l’objectiu
d’ educar, sensibilitzar i mobilitzar als més menuts i
a la comunitat educativa sobre el fenomen de les
migracions, i en especial el desplaçament forçat.

(Els participants només podran presentar un
treball per a cada modalitat).

QUI POT PARTICIPAR

• Fotografia

Per a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys. Participa en la
modalitat individual o engresca la teva família, classe
i/o centre del lleure per presentar-vos en la modalitat
col·lectiva.

OBJECTIUS
• Promoure entre els nens i nenes l'hàbit
d’informar-se i l’interès per conèixer el món
on viuen.
• Que des de ben petits desenvolupin el seu esperit
crític.
• 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.

Premis
Els guanyadors de cada modalitat obtindran
els següents premis:

Individual
• Fotografia: una càmera de fotografies
• Redacció: un set d’escriptura amb ploma estilogràfica
Col·lectiva
• Microcurts: Sortida al Museu Memorial de l'Exili
La Jonquera. Farem una visita guiada al museu i una
de les rutes de l’exili. Estan convidats tan els alumnes
com els mestres/educadors o tutors/pares (en funció
de si s’ha presentat com un treball des del centre
educatiu o des de l’àmbit familiar). El desplaçament
i manutenció correrà a càrrec de Catalunya
amb ACNUR.

MODALITAT INDIVIDUAL

Fes una foto. Què t’emportaries si només
tinguessis un minut per fugir de casa?
Pensa que t’enduries, envia’ns la foto i
explica’ns, en 140 caràcters, la teva elecció.
• Redacció
Escriu una carta a la Malala Yousafzai, una
noia pakistanesa que a l’edat de 15 anys va
patir l’atac d’un grup d’extremistes per defensar el dret de les nenes a assistir a l'escola al
seu país. Ara viu refugiada amb la seva família
al Regne Unit. Si vols conèixer la seva història
entra al nostre web www.joemdicbrisa.org
MODALITAT COL·LECTIVA
• Microcurts (màx. 3 minuts de durada
i d’estil lliure)

Podeu presentar el treball fins el

16 de maig de 2014
per:
Correu Postal
• Catalunya amb ACNUR
Ier Concurs “Jo em dic Brisa, i tu?”
Plaça del Bonsuccés,7, Entresol 2ª
08001 Barcelona

Email
• Enviant un email a:
educacio@eacnur.org
amb l’Assumpte: Ier Concurs “Jo em Dic Brisa”

Per a Vídeos (modalitat col·lectiva)
• Penjant-lo, amb la millor qualitat possible, en
algun dels canals de reproducció preferits
(YouTube, Vimeo o DailyMotion), i enviant un
email a: educacio@eacnur.org indicant la URL
(link) del vídeo.

Filma un vídeo! El podeu enregistrar a l’aula, al
vostre esplai o fer-lo a casa amb familiars i/o
amics. Pot ser un conte teatralitzat, una animació
feta amb dibuixos i/o plastilina, una petita
història, un reportatge de periodisme infantil...
Caldrà que argumenteu en un escrit de màxim
15 línies per què creieu que el vostre microcurt és
el que mereix ser enviat al Parlament.

Bases del Concurs
i butlleta d’inscripció

Qualsevol proposta serà benvinguda però penseu
que els treballs ens ha d’ajudar a convèncer als
Diputats del Parlament de Catalunya que cal que
siguem una societat oberta i compromesa amb les
persones refugiades.
Recordeu enviar-nos amb el treball la butlleta
d’inscripció i l’autorització dels pares/tutors que
s’annexa a les bases.
Adjunteu també la descripció del treball que s’indica
a cada una de les modalitats i/o categories.

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

