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Propostes de sensibilització a les escoles

www.migrastudium.org Fundació Migra Studium

La Fundació Migra Studium proposa un conjunt d’activitats per conèixer i reflexionar
sobre la realitat de les migracions i el refugi, i promoure així els valors de la convivència

en una societat diversa com la nostra. Propostes i recursos educatius per construir
una societat capaç d'acollir a les persones que arriben a casa nostra.



A - Migració, irregularitat i refugi

Apropament a la realitat migratòria des d’una perspectiva global i local.
Sensibilitzar sobre les causes que porten a una persona a deixar casa
seva
Visibilitza els obstacles que s’enfronten els migrants en situació irregular.
Explicació de la tasca de Migra Studium.

Objectius:

1 - Xerrades
S'ofereixen xerrades separades
en tres temàtiques diferents
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B - Hospitalitat vs hostilitat
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Dossier informatiu "Què és un CIE?" - Què són? Perquè existeixen? Com
són? Qui hi entra? On s’ubiquen?
Material divulgatiu sobre la Xarxa d'Hospitalitat amb testimonis en
primera persona (www.hospitalaris.org)

Material complementari:

Sensibilitzar sobre l’existència de fronteres a casa nostre i profunditzar
en la realitat dels Centres d’Internament d’Estrangeria.
Promoure de la cultura de l’hospitalitat. Conèixer la tasca que fa Migra
Studium entorn la Hospitalitat.

Objectius:

Durada d'1h aproximadament
De pagament
Realització al propi centre escolar
Pots demanar-les a: sensibilitzacio@migrastudium.org

Informació pràctica

https://www.migrastudium.org/sites/default/files/dossier_informatiu_-cie_cat.pdf
https://www.migrastudium.org/sites/default/files/dossier_informatiu_-cie_cat.pdf
http://www.hospitalaris.org/


2 - Exposició
Som Migrants
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Exposició fotogràfica per l’aula o els espais comuns de l’escola. Formada per
20 imatges i 11 plafons informatius de 50x70 cm, i una guia didàctica que
ens convida a posar-nos en el cor i els ulls de les persones que migren. És
una eina per a aprofundir en la història de milers de persones que, dia rere
dia, emprenen un viatge per millorar les seves condicions de vida creuant
les fronteres de Mèxic, Ceuta i Melilla.

Activitat 1. Trobades frontereres. Realitzar a l'inici, abans de començar a
veure l'exposició, per motivar la visita i promoure una actitud d'obertura
al que d'aquesta podem aprendre.
Activitat 2. Itinerari acompanyat. Ofereix un itinerari d'activitats per a
realitzar durant l'exposició.
Activitat 3. Murs de paper. Aprofundiment. Es suggereix després de la
visita a l'exposició.

Guia didàctica:
Proposa un itinerari didàctic format per tres activitats diferents que poden
realitzar-se independentment o com un procés.

Cessió mínima d'1 setmana.
De pagament.
El transport a càrrec del centre escolar.
Demana la Guia didàctica quan sol·licitis l'exposició
Pots demanar-la a: sensibilitzacio@migrastudium.org

Informació pràctica



3 - Travessant
fronteres
Ruta per les fronteres de la ciutat
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Per una banda, es combina petits fragments en primera persona en relació
amb els punts de l’itinerari per apropar-nos a l’experiència; i per altra banda,
es llancen preguntes i reflexions perquè l’alumne pugui fer-se càrrec i
entendre les causes i els motius que porten a les persones emprendre un
viatge d’un lloc a un altre a la cerca d’una vida més digne.

Conèixer la realitat migratòria de Barcelona, apropant-nos a les fronteres
existents dintre de la ciutat.
Contemplar el món des de la vivència d’una persona que ha migrat. 
Prendre consciència de les causes de la mobilitat humana i el dret a
migrar.

Objectius:

Durada aproximada de 4 hores.
De pagament.
Pots demanar-la a: sensibilitzacio@migrastudium.org

Informació pràctica

Itinerari per la ciutat de Barcelona acompanyat per quatre històries
diferents que narren les dificultats que es troba una persona que ha migrat,
un cop arriba a la nostra ciutat.



4 - Visita a l'Espai
Interreligiós
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Una proposta per educar en matèria d’identitat, diversitat cultural i religiosa,
a través d'un recorregut interactiu i experiencial per l'Espai Interreligiós de
Migra Studium. La visita inclou dinàmiques i activitats sobre: identitat,
estereotips, diversitat religiosa al món i a casa nostra, el museu de les
religions...

Durada aproximada d'1h i mitja.
De pagament
L’activitat es realitza a Migra Studium (c/ Palau 3)
Pots demanar-la a: aliciaguidonet@migrastudium.org

Informació pràctica

Més detalls a la web del projecte Espai Interreligiós
(https://www.migrastudium.org/projectes/espai-interreligios)

https://www.migrastudium.org/projectes/espai-interreligios


Informe CIE 2020 SJM (complet en castellà)
Versió reduïda (català)

Informe CIE Zona Franca 2020
Annex amb xifres oficials
Vídeo de l'acte de presentació de l'Informe

Documents disponibles per a descarregar:

5 - Altres
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Durada: 2h
De pagament
Contacte: projectateatresocial@gmail.com

“Adentro”
Teatre Fòrum “Adentro” (Trailer) amb la companyia “ProjectA-Teatre Social”.
Aquesta obra relata la realitat dels CIE des de les històries dels seus
protagonistes. Cal disposar d’un espai adequat per a la representació
(escenari) i gestionar la realització de l’obra amb la pròpia companyia.

Material de sensibilització
Si el professorat ho necessita, podem facilitar material complementari per a
l’aula, tant material propi de Migra Studium, com d’altres entitats.

6 - Actua
Et convidem a fer alguna acció en relació a la temàtica apresa. Des d’una
campanya de sensibilització per a altres companyes de l’escola, sumar-se a
alguna iniciativa que convoca Migra Studium, fer una campanya
econòmica… o qualsevol idea creativa que tingui el grup d’alumnes.

Si vols participar d'alguna de les nostres
activitats, i per qualsevol altre dubte, posa’t en

contacte amb nosaltres escrivint a
sensibilització@migrastudium.org

http://bit.ly/informeCIE2020
https://sjme.org/wp-content/uploads/2021/05/Informe-CIE-2020-SJM_abreujat.pdf
https://www.migrastudium.org/sites/default/files/2020_cie_barcelona_informe.pdf
https://sjme.org/wp-content/uploads/2021/06/Anexo-datos-estadisticos-informe-CIE-2020-SJM.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FmJgw_m-daA
mailto:projectateatresocial@gmail.com
mailto:projectateatresocial@gmail.com
mailto:projectateatresocial@gmail.com
mailto:projectateatresocial@gmail.com
https://vimeo.com/289267271

