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Amnistía Internacional e Oxfam Intermón, ante a grave situación de crise 
humanitaria que están sufrindo moitas persoas migrantes en todo o mundo, 

impulsamos un traballo educativo e de denuncia dirixido a nenos, nenas, 
mozos e mozas de centros educativos de todo o Estado español. 

Esta proposta únese ás que as dúas organizacións realizan 
habitualmente a través das súas campañas:

#YoAcojo #BuscandoRefugio

Para iso, propoñemos que realicedes unha acción simbólica de denuncia no voso 
centro educativo o día 11 de maio de 2017, como mostra de apoio ás persoas 

migrantes que sofren situacións de vulneración de dereitos. 

Antes da acción simbólica, consideramos que é interesante abordar a temática na 
aula, sexa cos materiais que tanto Amnistía Internacional como Oxfam Intermón 

elaboramos para este fin, ou con outros recursos. Realizar este traballo previo non 
é imprescindible para participar na acción simbólica do 11 de maio.

INFORMACIÓN PREVIA

A guía didáctica Desmontando estereotipos: migrantes e 
refuxiadas é unha proposta de Amnistía Internacional e 
Oxfam Intermón para estudantes de ensino secundario, 

na que se traballa o coñecemento e a análise 
crítica dos fenómenos migratorios 
no mundo durante tres sesións. 

Ademais, dispoñemos doutras propostas para abordar esta 
temática na aula nas distintas etapas. Selecciona os materiais 

que mellor se adapten ás vosas necesidades e intereses:

MATERIAIS E RECURSOS PARA APOIAR O TRABALLO NA AULA SOBRE 
FENÓMENOS MIGRATORIOS 
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Guía didáctica para secundaria

DESMONTANDO ESTEREOTIPOS:

PERSOAS
MIGRANTES E
REFUXIADAS

#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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Amnistía Internacional e Oxfam Intermón facemos un chamamento a todos os 
centros educativos de ensino primario e secundario para que participen nun acto 
de denuncia que permita dar visibilidade á vulneración de dereitos humanos que 
sofren no mundo millóns de persoas, que se viron obrigadas a fuxir dos seus 
fogares e migrar en busca dunha vida digna e en paz. Un acto reivindicativo que 
sirva para esixir aos gobernos a súa obriga de repensar os muros físicos, legais e 
administrativos de forma que protexan a vida das persoas e o dereito ao refuxio 
que todos e todas temos en calquera esquina do mundo, veñamos de onde 
veñamos e esteamos onde esteamos. 

Esta acción consiste en derrubar os muros que se irán levantando en cada 
centro con tetrabriks e que representan estas vulneracións e inxustizas 
detectadas, difundindo a acción a través das redes sociais.

Ademais, recolleremos os manifestos, as conclusións das actividades realizadas 
na aula e as imaxes sobre a acción simbólica e faremos unha entrega oficial 
conxunta perante representantes de institucións internacionais e estatais con 
competencia sobre migracións, para facerlles chegar a nosa preocupación 
pola situación que están a vivir millóns de persoas e, deste xeito, facer presión 
para que a comunidade internacional protexa os dereitos das persoas que cada 
día se ven forzadas a abandonar os seus fogares e para que se comprometa á 
construción e o mantemento dun mundo en paz.

11 de maio de 2017

DÍA DE ACCIÓN GLOBAL 
POLAS PERSOAS EN MOVEMENTO 

EN QUE CONSISTE?
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COUSAS QUE DEBEDES 
TER EN CONTA Paso 1

Elaboración do muro de forma colaborativa 

Despois de lograr a implicación do centro no Día de Acción Global, cada curso 
participará na construción do muro achegando as mensaxes que aparecerán nel.

Para construír o muro utilizaremos, como ladrillos, tetrabriks baleiros e limpos 
que se irán recollendo durante as semanas previas á acción. Usade a vosa 
creatividade para decorar os tetrabriks da forma máis imaxinativa e colorida 
posible, e incluíde mensaxes sobre aquilo que contribúe á confrontación entre 
as persoas, que xera fronteiras ou que supón un atranco para unha vida en paz e 
dignidade. 

Por exemplo, poden escribirse no muro mensaxes coma se fosen graffiti, ou 
colgar murais e pancartas con datos sobre a situación das persoas migrantes 
no mundo ou que pidan a implicación dos gobernos para dar resposta a esta 
vulneración crecente e sistemática dos dereitos das persoas.

Construíde o muro o máis grande que poidades e nun lugar ben visible do voso 
centro ou municipio!

Paso 2

Elaboración do manifesto

Se non traballastes o manifesto previamente nalgunha actividade na aula, 
podedes colocar papel continuo nalgún lugar próximo ao muro. Procurade 
que sexa o bastante grande para que no falte espazo cando haxa que cubrilo. 
Quedará dividido en dúas partes diferenciadas. Nun lado escribide: MANIFESTO 
Á MIÑA COMUNIDADE. QUE PODEMOS FACER DESDE O NOSO CONTORNO?, e no 
outro: PETICIÓNS AOS POLÍTICOS DO MEU PAÍS E DO MUNDO. En ambos os lados, 
deberedes escribir ou debuxar ideas e mensaxes de denuncia e de proposta en 
relación coas persoas en movemento.
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Paso 3

Rompamos barreiras!

1 Unha vez construído o muro, o día 11 de maio, á hora que decidades, será 
convocado todo o centro educativo a carón do muro e serán invitados o 
alumnado, o profesorado, os pais e as nais, a comunidade educativa, as 
autoridades do municipio, a prensa local… a participar nesta acción simbólica 
e reivindicativa. Realizade a lectura pública dos vosos manifestos e derrubade 
os muros! 

2 Fotografade a vosa acción, realizade algún pequeno audiovisual, difundide 
os vosos manifestos e peticións a través do voso blog, facédeo chegar ás 
familias...

Paso 4

Fagamos ruído nas redes!

É moi importante que difundades a vosa acción simbólica a través das redes 
sociais para facer visibles todos os actos que se realizarán nos centros 
educativos, amosando así que miles de estudantes de ensino primario e 
secundario se senten comprometidos e comprometidas coas persoas en 
situación de vulnerabilidade. 

Difundide as vosas fotografías, vídeos, manifestos e mensaxes a través das 
redes sociais máis comúns como Facebook, Twitter, Instagram..., utilizando para 
iso o hashtag #DerechosEnMovimiento.

Amnistía Internacional e Oxfam Intermón recompilaremos os manifestos e as 
imaxes sobre a Acción Global que aparezan nas principais redes sociais baixo 
o hashtag #DerechosEnMovimiento e farémolos chegar a representantes 
de institucións internacionais e estatais con responsabilidade na situación 
das persoas emigrantes no mundo, unindo así o noso esforzo ao de millóns 
de persoas que se suman e participan nas campañas globais que ambas as 
organizacións estamos levando a cabo. 
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Para participar no Día de Acción Global podedes inscribirvos nesta ligazón; deste 
xeito recibiredes información actualizada sobre a acción.

Ademais, nas webs de ambas as organizacións iremos actualizando a 
información sobre a acción. Máis adiante, tamén poderedes descargar carteis 
con algunhas mensaxes, datos e cifras xa elaborados, para colocalos preto do 
muro e utilizalos nas vosas redes sociais...

Se precisades máis información, ou queredes facernos chegar as vosas imaxes 
e vídeos sobre o Día de Acción Global, podedes utilizar o noso correo electrónico: 
educacion@oxfamintermon.org e redescuelas@es.amnesty.org. 

>>>

INSCRICIÓNS 
E SEGUIMENTO

www.oxfamintermon.org/es/
educacion/derechosenmovimiento

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

