
Refugi en curt
Centre de recursos   
audiovisuals
Tots els nivells educatius

És un centre de recursos audiovisuals creat
per l’ONG Sodepau, el qual reuneix
curtmetratges per treballar amb l’alumnat el
fenomen del refugi i l’acollida. Cada curt va
acompanyat d’una fitxa didàctica

Clica ací per visionar curmetratges!

18 de desembre,

Dia internacional de les persones migrants

Recomanacions per a l’aula

Sabem acollir?
Documental
Segon cicle ESO, Batxillerat 
i cicles formatius

Documental del programa 30 minuts de TV3
que reflexa amb detall la realitat de l’acollida
de les persones migrants que arriben a
l’Estat Espanyol en busca de refugi:
dificultats burocràtiques, solucions
temporals i manca de recursos. Molt útil per
combatre la idea de que Espanya és un país
«generós» a l’hora d’acollir persones
migrants.

Clica ací per veure el documental!

Elaborada per l’ONG ACNUR, és una breu
història d’amistat al voltant de l’acollida de
migrants protagonitzada per dos xiquetes.
Es pot projectar per tal de fer una lectura
col·lectiva acompanyada de reflexions amb
l’alumnat.

Clica ací per llegir el conte!

Projecte Rubik
Plataforma de recursos
Tots els nivells educatius

Les diferents ONGD valencianes han posat en 
comú els seus materials didàctics en aquesta
plataforma. Un dels eixos és Pau, migracions, 
refugiades, interculturalitat.

Clica ací per buscar recursos educatius!

Dimbi i Shera
Conte
Primer cicle de primària

Un món en moviment
Guia d’activitats
Tots els nivells educatius

L’ONG Entreculturas fa un recull d’activitats per 
indagar sobre la interculturalitat i les migracions
forçoses des dels 4 fins als 18 anys

Clica ací per trobar activitats!

Referentes
Joc
Tercer cicle primària i 
primer cicle ESO

Dissenyat per l’ONG Accem, es tracta d'un
senzill joc online del tipus "memory". Es
centra en la biografia de 14 persones
espanyoles racialitzades, de procedències
diverses i amb presència en el camp de la
cultura, el periodisme o les arts.

Clica ací per jugar al joc!

https://www.refugiencurt.org/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/sabem-acollir/video/5817485/
https://www.un-i-mon.org/exposicion-dimbi-serah/
https://www.un-i-mon.org/exposicion-dimbi-serah/
https://www.un-i-mon.org/exposicion-dimbi-serah/
https://rubik.cvongd.org/
https://redec.org/publicaciones/un-mundo-en-movimiento/
https://www.accem.es/referentes/

