TREBALLES LES MIGRACIONS
AMB ELS TEUS ALUMNES?
ESCOLA
HOSPITALÀRIA
és aquella que vol
contribuir a la
construcció d’una
societat capaç d’acollir
a les persones que
arriben a casa nostra.

Migra Studium et proposa recursos
per veure, commoure's i actuar
VEURE
Mirar la realitat de les migracions i el refugi i
fer-nos càrrec de les dinàmiques d’hostilitat
i hospitalitat presents al nostre món.

COMMOURE'S
Apropar-nos a l’experiència d'acompanyament i
acollida de persones que migren o cerquen refugi.

ACTUAR
Mobilitzar-nos en favor de l’acollida, el respecte pe la diversitat
i l’exercici dels drets de les persones més vulnerables.

Fundació Migra Studium
Carrer Palau 3. 08002 Barcelona.
Tel. 934 120 934
sensibilitzacio@migrastudium.org
www.migrastudium.org

ITINERARIS PEDAGÒGICS

HOSPITALITAT

HOSTILITAT

MIGRACIONS

*a partir de 3r d'ESO (14 anys)

Us oferim tres itineraris per a treballar les migracions, l'hostilitat i l'hospitalitat. Les
activitats són independents entre elles, però es convida a fer els itineraris complets,
treballant consecutivament els recursos per veure la realitat, commoure’s i actuar.

VEURE

COMMOURE'S

t’oferim material didàctic i/o informatiu

t'ho expliquem des de la nostra experiència

ACTUAR
et convidem a fer una acció en favor de
la nostra causa

Porta l'exposició “Som Migrants” al teu
centre
Formada per 20 imatges i una unitat
didàctica que ens convida a posar-nos en el
cor i els ulls de les persones que migren

Apropa’t a la realitat de les migracions a
casa nostra a través de la tasca que fa
Migra Studium
Venim a la teva escola a dialogar sobre la
realitat de les migracions i el refugi, des del
nostre treball diari

Fes una acció de sensibilització en el
teu centre que permeti conèixer la realitat
de les migracions a més persones

“Què és un Centre d’Internament
d'Estrangers (CIE)?”
Et facilitem un dossier explicatiu sobre els
CIEs: Què són? Per què existeixen? Com
són? Qui hi entra? On s’ubiquen?

Dialoga amb una persona de l’equip de
visites al CIE Zona Franca de Migra
Studium
Per a aquelles escoles que vulgueu
aprofundir, venim a la teva escola a
dialogar sobre la realitat que es viu als CIEs

Fes una campanya de difusió dels
continguts de l’Informe CIE i recolliu
signatures per al seu tancament

Dialoga amb Migra Studium sobre el
repte de l’Hospitalitat
Per a aquelles escoles que vulgueu
aprofundir, venim al teu centre a explicarvos-ho en primera persona

Promou
una
campanya
per
l’hospitalitat, organitzant un acte
solidari o recapta fons a través
d'hospitalaris.org

Informe anual del Servei Jesuïta a
Migrants

Coneix la Xarxa d’Hospitalitat, resposta
d'acollida que proposa Migra Studium
per a persones que cerquen refugi
Et facilitem un dossier explicatiu que inclou
reptes, objectius, experiències i testimonis

Participa en la Vetlla de Pregària
davant el CIE que celebrem anualment,
així com a altres actes que anem
proposant

AQUÍ trobaràs més informació, i si t'interessa, escriu a sensibilitzacio@migrastudium.org
Migra Studium ofereix també una proposta educativa dirigida a treballar la diversitat cultural i religiosa, per a infants, joves i adults, mitjançant
les activitats i tallers de l’Espai Interreligiós. Pots veure l’oferta detallada a la nostra web o contactar amb aliciaguidonet@migrastudium.org

