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Tallers d’educaciades per infants i famílies
persones refug

DESCRIPCIÓ
El projecte anomenat “Tant se val d’on venim”,
dirigit a infants d’entre 4 i 8 anys i les seves
famílies, consisteix en el desenvolupament de
tallers d’educació en valors humanitaris presents també a l’esport com ara: el respecte, el
compromís, l’esforç, el treball en equip, la
humilitat i la solidaritat, entre d’altres.
Aquests tallers tindran com a element central una
representació artística en la que abordarem
l’actual crisi de persones refugiades, utilitzant els
titelles per explicar històries i transmetre valors
de manera senzilla i propera als infants.
Tanmateix, l’espectacle de titelles anirà acompanyat d’altres activitats complementàries de
reflexió i sensibilització que potenciaran la
transmissió i interiorització d’aquests valors.

TALLERS D’EDUCACIÓ
EN VALORS HUMANITARIS
Durada total: 1h
Espectacle de titelles
Durada: 20’ – 25’
Activitats pedagògiques
de sensibilització
Durada: 35’ – 40’

Principals valors
que es treballen
Convivència

Respecte

Empatia

Generositat

Amistat

Humanitat

Diversitat

Pau

OBJECTIUS
Promoure una educació en valors, utilitzant d’exemple l’esport com a mitjà per a
facilitar la integració de les persones
refugiades a la nostra societat.

Implicar als infants i les famílies en el procés d’adquisició
i transmissió dels valors
humanitaris, amb la finalitat
de promoure l’aprenentatge i
posada en pràctica d’actituds
i comportaments per la convivència i el respecte de les
persones nouvingudes.

Fomentar el sentiment d’empatia i solidaritat vers la població refugiada promovent
la seva integració i prevenint conductes
discriminatòries, racistes o xenòfobes.

DESTINATARIS

Nens i nenes d’entre 4 i 8 anys:

-

-

Centres educatius

Altres espais i col·lectius

Educació infantil

P4 i P5

Fires de solidaritat - Festes majors

Educació Primària

1er-2n curs

Esplais - Agrupaments escoltes
Centres cívics - cassals de barris-biblioteques

PROMOCIÓ DE VALORS I ACTITUDS

Educació infantil (4-5 anys)
Conviure en la diversitat
fomentant una bona relació
amb els altres.

Fomentar la pau i no violència per
a resoldre conflictes, a través de
l’escolta activa i el diàleg.

Respecte i valoració positiva dels
trets característics dels altres,
sense prejudicis ni estereotips
que dificulten la convivència.

Sensibilitat i percepció de les
necessitats i els desitjos dels
altres amb progressiva actitud
d’ajuda i de col·laboració.

Interès i confiança per acostar-se
afectivament a les emocions de
les altres persones.

Ser generós i compartir allò que
tenim amb els companys/es.

Educació Primària – cicle inicial
(6-8 anys)
Respecte per les diferències.
No discriminar a altres nens/es
pel seu color de pell, país de
procedència, llengua, cultura,
situació familiar...

Empatia i generositat amb els
nens/es nouvinguts que han
passat per situacions difícils i
necessiten la nostra ajuda.

Ser humil i solidari amb
aquells que tenen
menys que nosaltres.

Utilitzar el diàleg com a eina
d’entesa i participació en les
relacions amb els companys/es de classe.

Treballar en equip amb els
companys per aconseguir allò
que ens proposem, per jugar al
futbol, per que tots puguem
participar, etc.

Davant l’arribada de companys/es nouvinguts, integrar als
companys/es a l’equip i
ajudar-los en el seu procés
d’integració a l’escola.

Sinopsi de l’espectacle
Tot i que l’escola de la Maria i del Pere té pupitres, aules i patis, com qualsevol altra, no és una escola normal perquè hi viu la Ziga-Zaga, una pilota
màgica de futbol que parla amb els nens de la classe i proporciona immenses alegries a tots durant els partits a l’hora del pati.
La Ziga-Zaga és molt feliç a l’escola, però un dia s’assabenta de la imminent arribada a la classe d’un nen del país de “Tric-trac-do-trac del sud” i té
por de no agradar-li. Els infants de l’escola intenten tranquil·litzar-la durant
la visita a la biblioteca i la preparació de la festa de benvinguda, però ella
continua insegura i preocupada... i si el nen nou no vol jugar amb ella?
Finalment arriba el Zer, el nen nou. És tímid i no parla català. Malgrat això,
la Ziga-Zaga se n’adona que es poden entendre i comprèn que el Zer està
més espantat que ella i que les seves pors eren només inseguretats perquè
no es coneixien.
Gràcies a la Ziga-Zaga, el Zer aconseguirà integrar-se a la classe i als
màgics i divertits partits de futbol de l’hora del pati.

Activitats
Pedagògiques
1

Les següents activitats
pedagògiques complementaran
l’espectacle de titelles i reforçaran
els missatges que volem transmetre:

Els quatre sabaters dels valors
OBJECTIU: Descobrir els valors humanitaris i
jugar amb accions quotidianes que promoguin un
món més just i solidari.
DESCRIPCIÓ: Els infants rebran un full per
construir un joc dels quatre sabaters decorat amb
diversos valors humanitaris i amb accions associades a cadascun d’ells.

2

Els titelles dels valors
OBJECTIU: Descobrir el valor de la convivència i
la solidaritat.
DESCRIPCIÓ: Els infants construiran uns titelles
amb peces de cartró, que podran pintar i decorar,
i que els hi servirà per reproduir les accions vistes
a l’espectacle inicial.

3

Cooperar i jugar – Jocs amb
el paracaigudes
OBJECTIU: Fomentar la cooperació, la participació i la comunicació entre els infants.
DESCRIPCIÓ: Es convidarà als infants a participar en diversos jocs utilitzant un paracaigudes. A
cada joc, els nens i nenes, hauran de treballar de
forma col·laborativa per aconseguir superar els
reptes proposats.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Àmbit de Cooperació Internacional, Drets Humans i Dret
Internacional Humanitari de la Creu Roja a Catalunya

dhumans@creuroja.org
Tel. 93 300 65 65 (Ext. 30572 ó Ext.30575)

