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Amnistia Internacional i Oxfam Intermón, davant de la greu situació de crisi 
humanitària que estan patint moltes persones migrants a tot el món, 

impulsem un treball educatiu i de denúncia adreçat a nens, nenes 
i joves de centres educatius de tot l’Estat espanyol. 

Aquesta proposta s’afegeix a les accions que les dues organitzacions 
realitzen habitualment a través de les seves campanyes:

#YoAcojo #BuscandoRefugio

És per això que us proposem fer una acció simbòlica de denúncia en el vostre 
centre educatiu el dia 11 de maig de 2017, com a mostra de suport a les 

persones migrants que pateixen situacions de vulneració de drets. 

Abans de l’acció simbòlica, creiem que és interessant abordar la temàtica a 
l’aula, ja sigui amb els materials que tant Amnistia Internacional i 
Oxfam Intermón hem elaborat amb aquest objectiu, ja sigui amb 

altres recursos. Realitzar aquest treball previ no és imprescindible 
per participar en l’acció simbòlica de l’11 de maig.

INFORMACIÓ PRÈVIA

La guia didàctica Desmuntant estereotips: migrants i persones 
en moviment és una proposta d’Amnistia Internacional i 

Oxfam Intermón per a estudiants de secundària, en la qual 
al llarg de tres sessions es treballa el coneixement i l’anàlisi 

crítica dels fenòmens migratoris al món. 

A més, disposem d’altres propostes per tal d’abordar 
aquesta temàtica a l’aula en les diferents etapes. 

Selecciona els materials que s’adapten millor a les vostres 
necessitats i interessos:

MATERIALS I RECURSOS PER ACOMPANYAR EL TREBALL A L’AULA 
SOBRE FENÒMENS MIGRATORIS
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Guia didàctica per a secundària

DESMUNTANT ESTEREOTIPS:

PERSONES
MIGRANTS I

REFUGIADES
#DerechosEnMovimiento

oxfamintermon.org/es/educacion/
derechosenmovimiento

redescuelas.es.amnesty.org/ 
derechos-en-movimiento/

http://www.oxfamintermon.org/es/educacion/derechosenmovimiento
http://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/accion-humanitaria/buscando-refugio
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/yoacojo/
https://redescuelas.es.amnesty.org/derechos-en-movimiento/
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Amnistia Internacional i Oxfam Intermón fem una crida a tots els centres 
educatius de primària i secundària perquè participin en un acte de denúncia 
que permeti visibilitzar la vulneració de drets humans que pateixen milions de 
persones arreu del món, les quals s’han vist obligades a fugir de les seves llars 
i migrar a la recerca d’una vida digna i en pau. Un acte reivindicatiu que serveixi 
per exigir als governs la seva obligació de repensar els murs físics, legals i 
administratius, de forma que protegeixin la vida de les persones i el dret al refugi 
que tots tenim en qualsevol racó del món, amb independència del lloc d’on venim 
i del lloc on som.

Aquesta acció consisteix a enderrocar els murs que s’hauran anat aixecant en 
cada centre amb tetrabrics i que representen aquestes vulneracions i injustícies 
detectades, i difondre l’acció a través de les xarxes socials.

A més, recollirem els manifestos, les conclusions de les activitats realitzades 
a l’aula i les imatges sobre l’acció simbòlica, i en farem una entrega oficial 
conjunta davant de representants d’institucions internacionals i estatals amb 
competència sobre migracions. L’objectiu és fer-los arribar la nostra preocupació 
per la situació que estan vivint milions de persones i, d’aquesta manera, 
pressionar perquè la comunitat internacional protegeixi els drets de les persones 
que cada dia es veuen forçades a abandonar les seves llars, i es comprometi a la 
construcció i manteniment d’un món en pau.

11 de maig de 2017

DIA D’ACCIÓ GLOBAL PER 
LES PERSONES EN MOVIMENT

EN QUÈ CONSISTEIX?
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COSES QUE HEU 
DE TENIR EN COMPTE Pas 1

Elaboració del mur de forma col·laborativa

Després d’aconseguir la implicació del centre en el Dia d’Acció Global, cada curs 
participarà en la construcció del mur aportant els missatges que hi apareixeran.

Per construir el mur, utilitzarem tetrabrics buits i nets a mode de totxos que 
s’hauran anat recollint durant les setmanes prèvies a l’acció. Useu la vostra 
creativitat per decorar els tetrabrics de la forma més imaginativa i acolorida 
possible, i incloeu-hi missatges sobre tot allò que contribueix a la confrontació 
entre les persones, que genera fronteres o que suposa un impediment per a una 
vida en pau i dignitat. 

A tall d’exemple, hi podeu escriure missatges en format de grafits, o penjar-hi 
murals i pancartes amb dades sobre la situació de les persones migrants al 
món i demanant la implicació dels governs en la resposta a aquesta vulneració 
creixent i sistemàtica dels drets de les persones.

Construïu el mur tan gran com pugueu i en un lloc ben visible del vostre centre o 
municipi!

Pas 2

Elaboració del manifest 

Si no heu treballat el manifest prèviament en alguna activitat a l’aula, podeu 
col·locar paper continu en algun espai a prop del mur. Procureu que sigui prou 
gran perquè no hi falti espai quan sigui el moment d’escriure-hi. L’espai quedarà 
dividit en dues parts diferenciades. En una banda escriviu: MANIFEST A LA MEVA 
COMUNITAT. QUÈ PODEM FER DES DEL NOSTRE ENTORN?, i en l’altra: PETICIONS 
ALS POLÍTICS DEL MEU PAÍS i DEL MÓN. En tots dos costats haureu d’escriure o 
dibuixar idees i missatges de denúncia i propostes en relació amb les persones 
en moviment.
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Pas 3

Fem caure les barreres!

1 Una vegada construït el mur, el dia 11 de maig, a l’hora que decidiu, convoqueu 
tot el centre educatiu al costat del mur i inviteu l‘alumnat, el professorat, 
els pares i mares, la comunitat educativa, les autoritats del municipi, la 
premsa local… a participar en aquesta acció simbòlica i reivindicativa. Llegiu 
públicament els vostres manifestos i enderroqueu els murs! 

2 Fotografieu la vostra acció, realitzeu algun petit audiovisual, difoneu els 
vostres manifestos i peticions a través del vostre blog, feu-lo arribar a les 
famílies…

Pas 4

Fem soroll a les xarxes!

És molt important que difongueu la vostra acció simbòlica a través de les 
xarxes socials a fi de fer visibles tots els actes que es faran en els centres 
educatius, i mostrar que milers d’estudiants de primària i secundària se senten 
compromesos amb les persones en situació de vulnerabilitat. 

Difoneu les vostres fotografies, vídeos, manifestos i missatges a través de les 
xarxes socials més comunes com Facebook, Twitter, Instagram… utilitzant 
l’etiqueta #DerechosEnMovimiento.

Amnistia Internacional i Oxfam Intermón recopilarem els manifestos i les 
imatges sobre l’Acció Global que apareguin en les principals xarxes socials 
amb el hashtag #DerechosEnMovimiento i els farem arribar a representants 
d’Institucions Internacionals i estatals amb responsabilitat en la situació de les 
persones migrants en el món. La finalitat és unir el nostre esforç al de milions 
de persones que participen i se sumen a les campanyes globals que les dues 
organitzacions estem duent a terme. 
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Per participar en el Dia d’Acció Global us podeu inscriure en aquest enllaç, i 
d’aquesta manera rebreu informació actualitzada sobre l’acció.

A més, en les webs d’ambdues organitzacions anirem actualitzant la informació 
sobre l’acció. Més endavant, també us podreu descarregar cartells amb alguns 
missatges, dades i xifres ja elaborats, perquè els col·loqueu a prop del mur i els 
utilitzeu en les vostres xarxes socials…

Si necessiteu més informació, o ens voleu fer arribar les vostres imatges i 
vídeos sobre el Dia d’Acció Global, podeu utilitzar les nostres adreces de correu 
electrònic: educacion@oxfamintermon.org i redescuelas@es.amnesty.org. 

>>>

INSCRIPCIONS I 
SEGUIMENT

www.oxfamintermon.org/es/
educacion/derechosenmovimiento

redescuelas.es.amnesty.org/derechos-
en-movimiento/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4_PW0LXZ9KNcZzLff__shWQ_CLSJiae15avldUASS-a0nWA/viewform
http://www.oxfamintermon.org/es/educacion/derechosenmovimiento
http://redescuelas.es.amnesty.org/derechos-en-movimiento/

