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1. Introducció
ACNUR és l’Agència de les Nacions Unides per a les
persones Refugiades, que treballa en 134 països per
atendre les necessitats de totes les persones que hi
han hagut que fugir forçosament dels seus països a
causa de la guerra, la persecució i greus violacions
dels seus drets humans.
A més de proporcionar protecció internacional a
la població refugiada, l’ACNUR també s’encarrega
de buscar solucions duradores per a aquestes
persones com són: la integració al país de destinació, el reassentament en altres països assegurances
o el retorn voluntari al seu lloc d’origen, una vegada
acabada la situació que va donar lloc a la fugida.
Així mateix, atorga protecció i assistència a altres
grups com ho són les persones desplaçades internes i les apàtrides.
En 1993 es crea a Espanya el Comité espanyol
d’ACNUR, una ONG declarada d’Utilitat Pública, i
que té com a tasca recolzar la feina realitzada per
ACNUR arreu del món. L’organització compta amb
una seu central a Madrid i diverses delegacions
repartides al territori espanyol.
La delegació de la Comunitat Valenciana, des de
la seua creació el 1997, compta, entre altres, amb un
departament de Sensibilització i Educació per al
Desenvolupament. Aquest departament és l’encarregat d’implementar projectes, tant a l’àmbit de
l’educació formal, com a la no formal i informal, amb
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QUI SOM

l’objectiu de visibilitzar la situació de les persones
desplaçades a la força i promoure una ciutadania
global que adquirisca, des de la infància, un
compromís amb la defensa dels drets humans, la
convivència, l’acollida i la resolució pacífica dels
conflictes.

QUÈ FEM
Front l’arribada massiva de població desplaçada a la
força que estem experimentant els darrers anys, i
per tal de garantir el benestar d’aquestes persones i
una convivència pacífica, es fa indispensable que la
nostra societat es mostre empàtica, acollidora i
integradora. Per a això, cal que la ciutadania conega
a fons la realitat del desplaçament forçat i el refugi,
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així com que integre valors com la tolerància, el
respecte i la solidaritat.
Des del Comité espanyol d’ACNUR-Comunitat
Valenciana, considerem que l’educació és clau per a
la transformació social, per a convertir-nos en una
societat civil més crítica, participativa, solidària,
integradora i compromesa amb la igualtat i la
defensa dels Drets Humans de totes i tots.
L’educació és el principal motor de transformació
de la societat, ja que influeix en l’imaginari social
dels ciutadans i ciutadanes, i pot canviar els seus
patrons de comportament i de relacions, dins i fora
dels espais educatius.
És per això que naix “Jo em dic Brisa, i tu?”, un
projecte educatiu iniciat al 2016 a la Comunitat
Valenciana, amb base a les premisses de l’Educació
per a la Ciutadania Global: CONÉIXER, REFLEXIONAR, ACTUAR.
Actualment, el Comité espanyol d’ACNUR-Comunitat Valenciana està implementant “Jo em dic
Brisa, i tu?” a l’àmbit formal, a través del projecte
“Jo em dic Brisa, i tu? Itineraris educatius sobre
refugi i asil”, ja que els centres educatius, elements
clau al procés educatiu dels i les més joves, tenen el
potencial de ser eixos fonamentals a la construcció
d’una cultura de pau i solidaritat i en el foment de
valors com la integració, l’acollida o la igualtat.
Així mateix, s’està implementant en l’àmbit de
l’educació no formal a través del projecte “Jo em dic
Brisa, i tu? Diàlegs sobre el refugi i asil que ens
comprometen amb els ODS”, amb l’objectiu que el

‘L’educació és el principal motor
de transformació de la societat,
ja que influeix en l’imaginari
social dels ciutadans i
ciutadanes, i pot canviar els seus
patrons de comportament i de
relacions, dins i fora dels espais
educatius.’
procés de transformació social es done també a
altres espais com biblioteques, ludoteques, universitats populars o centres juvenils; i abaste tots els
rangs d’edat possibles.

2. Programa “Jo em
dic Brisa, i tu?” del
Comité espanyol
d’ACNUR-CV
El programa “Jo em dic Brisa, i tu?” porta implementant-se des de 2016 per apropar la realitat de
les persones desplaçades a la força a la població de
la Comunitat Valenciana, utilitzant la metodologia
de l’Educació per al Desenvolupament: CONÉIXER,
REFLEXIONAR, ACTUAR.
Les accions d’aquest projecte estan destinades
principalment al professorat i l’alumnat de Primària
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i Secundària dels centres educatius de la Comunitat, així com a les persones usuàries d’espais d’educació no formal.
Pel que fa a l’àmbit formal, es pretén promoure
que la comunitat educativa valenciana reflexione
críticament i es comprometa amb el fenomen del
desplaçament forçat, contribuint a construir una
ciutadania global informada, crítica, políticament
activa i socialment compromesa amb un desenvolupament humà just i equitatiu, front la problemàtica del desplaçament forçat i la seua relació amb la
consecució dels ODS.
En aquest àmbit, el pilar central de la intervenció
és la implementació a l’aula del recurs educatiu
amb el mateix nom “Jo em dic Brisa, i tu?”, per la
qual cosa és fonamental la capacitació del professorat de manera que dispose del coneixement, les
tècniques i els recursos que li permeten generar en
l’alumnat un canvi d’actituds basat en valors de
justícia, la tolerància, el respecte, la igualtat i la
solidaritat, i una implicació activa en la reivindicació
de l'acompliment dels Drets Humans i la consecució
dels ODS, amb especial atenció a la igualtat de
gènere; així com millores en la situació de la població refugiada.
Totes les activitats i continguts del recurs estan
estructurats al voltant d’un relat il·lustrat: “L’ametller que no va poder fugir”, que mostra l’itinerari
pel qual passa una persona refugiada d’una manera
propera i amable, des de l’òptica del que és possible, encara que poc probable i promovent la mobi-

lització dels ciutadans en defensa dels Drets
Humans de tots i totes, no des de la culpabilitat o la
victimització sinó des de la corresponsabilitat.
Del recurs destaca la seua flexibilitat, ja que
consta d’una multitud d’activitats per a les quals
s’han establert diferents itineraris de treball, de
manera que siguen fàcilment adaptades a les
necessitats i temps de cada centre educatiu i perquè
puguen integrar-se als continguts curriculars.
En el cas de l’Educació Primària, permet treballar
totes les àrees de coneixement requerides a aques-

L’EDUCACIÓ: CLAU PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL I EL COMPROMÍS AMB LES PERSONES REFUGIADES / 7

tes edats, de manera que podria plantejar-se com
un projecte interdisciplinari. Les activitats del recurs
estan relacionades amb el currículum d’educació
primària especificant, per a cadascuna d’elles, les
competències bàsiques que es treballen, els objectius de cada àrea de coneixement i els criteris d’avaluació per àrea de coneixement als tres cicles d’Educació Primària.
Pel que fa a l’educació Secundària, el recurs es
compon dels mateixos elements principals, però,
aquests han estat adaptats a les edats, nivell cognitiu i objectius de l’educació secundària; comptant
amb una programació didàctica i dinàmiques
acords amb aquests objectius.
El recurs es complementa amb la realització de
tallers itinerants “Fem-los créixer” tant als centres,
com als espais no formals. Les diferents dinàmiques
promouen que els alumnes i les alumnes prenguen
consciència de la realitat de les persones refugiades
d’una manera experiencial, a través d’activitats que
inviten a posar-se al lloc de l’altre –com a joc de
rols– i des del treball d’emocions i sentiments; i
fomenten la reflexió crítica i el compromís amb el
fenomen del desplaçament forçat i la justícia social.
“L’ametller que no va poder fugir” compta dues
històries en paral·lel, la de Brisa i la de Lluïsa, dues
xiquetes de la mateixa edat que viuen en llocs
diferents del món en els que la situació social i
política és molt distinta. No obstant això, elles, al
seu dia, tenen inquietuds i necessitats molts
semblants. La principal diferència en el desenvolu-

pament que segueixen les seues vides radica en
que Brisa i la seua família un dia es veuran obligades
a marxar del seu país fugint d’una guerra. Mentrestant Lluïsa, s’assabentarà de la situació a través de la
televisió i portarà la veu de les persones refugiades
a l’escola amb l’objectiu d’emprendre accions per
ajudar les persones que han de fugir.
Finalment, gràcies a la reagrupació familiar, Brisa
podrà començar una nova vida en una altra ciutat i
una altra escola que, casualment, serà la mateixa en
la qual estudia Lluïsa.
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3. Justificació
de la Jornada
d’Intercanvi
d’Experiències
OBJECTIU DE LA JORNADA
Com a part integrant del projecte “Jo em dic Brisa, i
tu? Itineraris educatius sobre refugi i asil” que
està portant a terme a l’àmbit formal, el Comité
espanyol d’ACNUR-CV tenia previst realitzar una
sessió d’intercanvi d’experiències amb la comunitat
educativa amb la qual ha treballat des de l’inici del
programa “Jo em dic Brisa, i tu?”.
Amb aquesta, es pretenia facilitar el diàleg
conjunt amb els centres educatius que han implementat el recurs educatiu i sol·licitat la realització
dels tallers (tant per al professorat, com per a
l’alumnat) per a posar en comú les valoracions
sobre el recurs, per tal de compartir l’experiència i
els resultats, i identificar millores a incorporar en
intervencions futures, amb especial atenció a les
accions encaminades a la igualtat de gènere.
Per les raons que s’exposen en el següent apartat,
l’organització va haver de reorientar la jornada
respecte a la idea inicial per a transformar-la en un
espai de debat i reflexió a través d’experiències de
transformació per a la Ciutadania Global, tant en
l’àmbit formal, com no formal. No obstant això,
aquesta reorientació va seguir oferint la possibilitat

de dedicar un espai per avaluar el recurs educatiu,
el qual va permetre recollir, no només les fortaleses
i debilitats que presenta el recurs, sinó també
recomanacions a futur i noves possibilitats
d’intervenció.

REORIENTACIÓ DE LA
JORNADA D’INTERCANVI
D’EXPERIÈNCIES
Com s’ha esmentat, en un principi, l’organització
tenia revist realitzar dues jornades diferenciades
d’intercanvi d’experiències per als projectes “Jo em
dic Brisa, i tu? Itineraris educatius”, que correspon
a l’àmbit formal, i “Jo em dic Brisa, i tu? Diàlegs
sobre refugi i asil que ens comprometen amb els
ODS”, corresponent a l’àmbit no formal.
No obstant això, per diversos motius, l’organització va haver de realitzar una única jornada
conjunta.
• D’una banda, tots dos projectes s’emmarquen
dins del mateix programa i l’entitat considera essencial la seua interacció per a transformar a la ciutadania i aconseguir una societat més participativa,
solidària, integradora i compromesa amb la igualtat, la defensa dels Drets Humans i l’Agenda 2030.
• D’altra banda, tots dos projectes es nodreixen
del mateix recurs educatiu “Jo em dic Brisa, i tu?”.
• Així mateix, la jornada d’intercanvi d’experiències amb la comunitat educativa, prevista dins del
projecte “Jo em dic Brisa, i tu? Itineraris educatius
sobre refugi i asil”, estava trobant dificultats de
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realització a causa de les agendes dels centres, així
com a limitacions de temps i gran càrrega de treball
per part del professorat per a participar en aquesta
activitat.
No obstant això, tot i la reconversió de les dues
jornades en una, no es va perdre de vista l’objectiu
inicial de cadascuna d'aquestes, i la trobada va
seguir permetent en el cas del projecte corresponent a l’àmbit formal, un espai d’avaluació participativa, de què es van obtenir valoracions del recurs
educatiu “Jo em dic Brisa, i tu”, així com propostes
de millora, per part de les persones assistents, que
es recullen a l’apartat 5 d’aquest document.
Així mateix, es pot ressaltar que, tot i ser una
jornada conjunta, es va optar per produir dos documents de Conclusions de la Jornada diferenciats: un
per a “Jo em dic Brisa, i tu? Itineraris educatius
sobre refugi i asil” i un altre per a “Jo em dic Brisa,
i tu Diàlegs sobre refugi i asil que ens comprometen amb els ODS”, donat que cada document va
enfocat als objectius propis de cada projecte i els
seus àmbits d’actuació.

RESULTATS
La realització conjunta de les dues jornades va
resultar en una experiència molt més enriquidora i
completa, ja que, a més d’haver aconseguit arribar a
un públic més ampli, va possibilitar obrir diàlegs
inspiradors sobre l’abast de l’educació per a la transformació social quan aquesta es treballa combinant
els espais educatius formals i no formals.

La jornada va permetre, d’una banda, visibilitzar la
realitat de les persones refugiades i donar a
conéixer quina és la situació amb relació al refugi i
asil a Espanya i en la Comunitat Valenciana.

10 / JORNADA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES D’EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL

D’altra banda, a través de les intervencions dels i
les diferents ponents i les distintes experiències i
dinàmiques seleccionades, la jornada es va mostrar
com una oportunitat per presentar l’Educació per a
la Ciutadania Global com una ferramenta transformadora a l’aula i altres espais educatius. Va possibilitar a les persones assistents conéixer què s’està
fent en aquesta matèria a la nostra comunitat, a
través de diverses experiències que, l’organització
considera, estan tenint un impacte molt positiu.
Finalment, i com s’ha comentat anteriorment, la
jornada també va suposar un espai d’avaluació
participativa del recurs, pilar principal dels projectes d’Educació per a la Ciutadania Global que l’organització està duent a terme.

4. Resum de la
Jornada d’Intercanvi
d’Experiències
DADES GENERALS
La jornada, la temàtica va ser “L’Educació: clau
per a la transformació social i el compromís amb
les persones refugiades”, va tenir lloc el 26 de
novembre de 2019 al Saló d’Actes de la Facultat de
Ciències Socials de la Universitat de València.
L’organització va estar a càrrec del Comité espanyol d’ACNUR-CV, amb la col·laboració de la Direcció
General de Cooperació de la Generalitat Valenciana,
la Diputació de València, l’Ajuntament de València i

la Universitat de València. El total d’assistents va ser
de 93 persones, provinents de diversos sectors,
després d’informar-se per cartelleria i mailing i
inscriure’s de manera telemàtica a través de Google
Forms.
L’heterogeneïtat de les persones assistents va
enriquir la jornada, comptant amb la presència de
professionals de ONGDs, professorat, alumnat
d’Educació Social, Treball Social, Magisteri i Màster
de Cooperació al Desenvolupament; així com alumnat d’Educació Infantil del Col·legi Juan Comenius i
usuaris i usuàries del Centre Ocupacional per a
persones amb diversitat funcional Habilitare ABD.
El fet que 85 de les 93 persones es quedaren a
dinar, va permetre que la pausa del dinar es convertira en un espai de debat i reflexió en el qual es va
seguir compartint experiències i punts de vista.
A la jornada, es pretenia que es reflectiren tots els
aspectes i totes les perspectives des de les que
mirar l’Educació per al Desenvolupament. Per això,
es van exposar experiències provinents tant des de
l’acadèmia, com des de les ONGDs i els espais
educatius formals i no formals. Per això també, es
van intercalar ponències i taules de discussió, amb
experiències més pràctiques i artístiques/creatives,
com la representació teatral “DRETS” del grup amb
diversitat funcional Despert – Art del centre ocupacional Habilitare ABD i el grup Payasas Independientes, la performance abordava els Drets Humans
en clau d’humor que, a pesar de tot, va fer reflexionar els i les assistents.
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PROGRAMA DE LA JORNADA
El programa de la jornada va ser el següent:
09:30 h Inauguració de la Jornada
· Discurs inaugural per part del Comité Espanyol
d’ACNUR-CV
· Payasas Independientes: performance sobre
DDHH i refugi
10:00-11:15 h Refugi i Asil: conceptes i context
· Begoña Lobo, Experta en Protecció Internacional,
Creu Roja Espanyola CV
11:15-11:30 h Pausa
11:30-12:45 h Taula de discussió: Context i reptes
de la EpD i la seua integració curricular i metodològica per a la transformació social
· Sergio Belda Miquel, Professor de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, Expert en Cooperació al Desenvolupament e Innovació
· Carlos Gómez Chuliá, Mestre d’Educació Primària
(San Juan Bosco Salesianos) coordinador de projectes
de EpTS, com “Aula-Mundo” i “Proyecto Willka”
12:45-13:00 h Pausa
13:00-13:45 h Representació de l’obra teatral
“DRETS” a càrrec del grup Despert-Art
· Centro Ocupacional Habilitare ABD
Directores/as y responsables: Raquel Sánchez y
Eduardo Greses
13:45-14:00 h Conclusions i tancament de la
sessió matutina
14:00-16:00 h Pausa per a dinar

16:00-17:00 h Experiències amb el recurs educatiu “Jo em dic Brisa, i tú?”.
· Elena Mañas, Comité espanyol d’ACNUR-CV
17:00-18:00 h Educació transformadora per a la
Ciutadania Global. Escoles sense racisme, Escoles
per a la Pau i el Desenvolupament.
· Andrea Pérez Lázaro, Tècnica d’EpCG d’Asamblea
de Cooperació per la Pau-País Valencià
A continuació, es pot veure el cartell de l’esdeveniment,
que es va produir tant en castellà com en valencià:
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DETALL DE LES
INTERVENCIONS
A continuació, es presenta un breu resum de cada
una de les intervencions:

1. Payasas Independientes
El grup Payasas Independientes va realitzar una
performance en la qual es va abordar el tema dels
Drets Humans en clau d’humor.
No obstant això, amb cada dret que s’exposava, el
grup va aconseguir fer reflexionar els i les assistents
a través de preguntes i dinàmiques tant grupals
com individuals.

persona refugiada i desplaçada interna, la ponent
va exposar els diferents instruments jurídics internacionals, regionals i estatals amb els quals s’empara el dret a protecció de la població refugiada. Així
mateix, va oferir xifres generals sobre població
desplaçada a la força en l'àmbit mundial.
Posteriorment, i després de presentar breument
els procediments a què es pot acollir la població
refugiada al nostre país com la protecció internacional, la protecció subsidiària i el permís de residència
per raons humanitàries (en el cas de Veneçuela), la
ponent va aportar dades actuals (xifres i perfils)
amb relació a les sol·licituds d’asil que està rebent
Espanya i va explicar el procediment administratiu
que segueix.

2. Begoña Lobo
Begoña Lobo, experta en Protecció Internacional,
va començar la seua intervenció explicant al públic
assistent conceptes bàsics en relació amb els
desplaçaments amb força.
A més d’aclarir d’una manera clara i senzilla la
diferència existent entre el que significa ser una

A més, va llançar llum sobre com està el panorama
general actual d’aquestes sol·licituds d’asil, posant
l’accent en la present incapacitat del sistema de fer
front a aquestes, a trobar desbordat davant la
recepció massiva de sol·licituds als darrers anys. El
moment més emotiu va ser quan Begoña va
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promoure la reflexió i l’empatia del públic, convidant a les persones a fer memòria, recordant els
diferents períodes de la història en què els i les
espanyoles hem sigut població refugiada.
La seua intervenció va finalitzar amb l’esperança
d’una altra Europa diferent, posant l’accent en els
èxits aconseguits cap a la igualtat als darrers anys, i
en la feina que s’està fent des de la Unió Europea
cap a una societat sense discriminació; i recalcant la
incongruència que suposa que el procediment
d’asil a Espanya depenga del Ministeri de Treball i
no d’Igualtat.

Ciutadania Global o per la Transformació Social,
focalitzada en les persones i les seues capacitats.
Sergio va emfatitzar el paper ciutadà en la transformació social i va realçar el dret i deure de les persones d’organitzar-se i participar en la seua realitat
local amb objectius de major justícia social i dignitat humana.
Per exemplificar el seu discurs, va exposar
algunes iniciatives socials que s’estan duent a terme
i estan resultant molt encertades, obrint portes a
l’esperança d’un món millor.

3. Sergio Belda
Sergio va tractar el tema de l’Educació per a la
Transformació Social des del punt de vista de
l’acadèmia. Com a expert en Educació per al Desenvolupament i en moviments socials, va començar la
seua intervenció explicant amb profunditat a les
persones participants, ja que algunes no estaven
familiaritzades amb el tema, el concepte d’Educació
per a la Ciutadania Global, les diferents dimensions
que la integren i els diferents àmbits que abasta.
També va fer un recordatori històric de l’evolució
de l’Epd, detenint-se breument en cadascuna de les
generacions i fent evident la transformació positiva
soferta al llarg del temps, parella als canvis en el
discurs de les ONGD en relació amb la definició del
concepte de “Desenvolupament”.
Finalment, es va aturar al panorama actual de
l’EpD, de cinquena generació: l’Educació per a la

Amb la seua ponència, va convidar el públic
assistent a repensar els models de ciutadania
actuals i reflexionar sobre la construcció d’alternatives a l’actual sistema.

4. Carlos Gómez
A través de compartir la seua experiència personal,
com a professor de primària que transversalitza
l’EpD a l’aula, Carlos va permetre conscienciar els i
les participants en la jornada que les persones que
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es dediquen a l’educació, ja siga en espais formals
com en no formals, juguen un paper clau en la
construcció d’una cultura de pau i en la promoció
de valors de convivència, igualtat, acollida, solidaritat i cooperació en aquests espais, afavorint entorns
educatius amb capacitat per a transformar la injustícia social i la discriminació.

Així mateix, va convidar a reflexionar als i les
docents presents, així com a les futures docents i
educadores (ja que moltes de les persones
assistents eren estudiants d’Educació Infantil,
Educació Social, Magisteri, Pedagogia, Màster
d’Educació Secundària...), sobre la seua capacitat i
oportunitat per a contribuir en processos educatius
de transformació social i fer d’aquest un món més
solidari, just i igualitari.
Carlos Gómez va ser l’exemple viu que, si el
professorat està realment motivat i disposa de les
eines adequades, la transversalització de l’Educació
per a la Ciutadania Global a l’aula no és una utopia
dins del sistema educatiu actual... SÍ QUE ES POT.

5. Grup DESPERT-ART del centre
ocupacional per a persones amb
diversitat funcional Habilitare ABD
de Torrent
L’actuació de el grup DESPERT-ART del centre
ocupacional per a persones amb diversitat funcional Habilitare ABD va servir al públic assistent per
veure en acció una de les eines més potents que
utilitza l’EpCG: el teatre social.
Els i les integrants de DESPERT-ART empren el
teatre com a recurs per a expressar com són, el que
pensen, el que saben, com veuen les coses del seu
voltant, els sentiments que mostren davant determinades circumstàncies i reivindicar els seus drets,
de manera directa i emotiva.
A través d’aquesta eina fan una anàlisi de la seua
realitat d’una manera lliure i lúdica, en la qual
deixen curs a la creativitat i la imaginació.
L’obra que van representar, DRETS, es va gestar al
voltant de les preguntes: Com em veig? Com em
veieu? Com veig el món?, que les i les integrants del
grup es feien.
La seua actuació, que va constar de les escenificacions: Creus que les meues mans valen menys que les
teues?; Altra manera de viure?; i Túnel de rentada, va
suposar un dels moments més emotius de la Jornada i va aconseguir conscienciar alhora que commoure els i les assistents.
Frases com “No ens hi han de mirar només per la
nostra etiqueta”, “Esperem que ens conegueu tal
com som realment” o “Poses etiquetes o jutges

L’EDUCACIÓ: CLAU PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL I EL COMPROMÍS AMB LES PERSONES REFUGIADES / 15

educativa, de manera que puguen treballar de
manera adequada la convivència a les aules i la
resolució pacífica de conflictes en l’entorn escolar,
amb especial èmfasi en l’estratègia de gènere.

sense conéixer?”, van permetre al públic reflexionar
i comprendre el seu punt de vista sobre el tracte
diferenciat que reben per ser “diferents”.
El públic es va aixecar i va arrencar en aplaudiments quan, en acabar la representació, el grup va
cridar a l’uníson: “Jo… Com tu!”.

6. Andrea Pérez Lázaro
Andrea va compartir la feina que està duent a
terme l’ONGD Assemblea de Cooperació per la
Pau-País Valencià en l’àmbit formal, amb el programa “Escoles sense Racisme, Escoles per la Pau i el
Desenvolupament”.
L’objectiu del programa és introduir o reforçar la
presència de l’educació en valors en els projectes
curriculars dels centres escolars, de manera que es
promoga des de l’àmbit formal, la construcció d’una
ciutadania global compromesa amb els Drets
Humans, la Pau, la Solidaritat i la Igualtat.
Per això, l’organització considera fonamental
dotar d’eines i instruments suficients a la comunitat

Com Andrea va exposar, les activitats que
comprén el projecte utilitzen una metodologia
participativa que anima els i les participants a
reflexionar i generar es seues pròpies opinions,
alhora que els convida a prestar atenció a les seves
emocions. Es tracta d’activitats universals educo-artístiques per a treballar la igualtat de gènere, el dret
de l’educació universal i la promoció de les societats
pacífiques, de la forma lúdica i amena, que fomenta
el debat i l’actitud crítica de l’alumant davant
realitats socials produïdes tant en els països del sud
com en un entorn més proper.
A més, aquest programa s’ha centrat molt en
Col·legis Rurals Agrupats (CRA) de la Comunitat
Valenciana. Centres, de vegades obligats per les
ONGD, que no tenen tanta oferta d’intervenció per
part d’aquestes però que estan oberts a la innova-
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ció educativa. Així mateix, aquest tipus de centres
té, generalment, molt poc alumnat, permetent un
treball més personalitzat i profund.

7. Elena Mañas
Elena va exposar el recurs educatiu “Jo em dic
Brisa, i tu?”, al voltant del qual gira el programa
amb el mateix nom que el departament d’Educació
per al Desenvolupament del Comité espanyol
d’ACNUR-CV està duent a terme a la nostra comunitat, tant en l’àmbit formal, com no formal; i en el
qual s’aprofundeix en l’apartat 2.

ples de les intervencions que s’estan duent a terme
actualment amb aquesta eina.
L’espai d’intervenció d’Elena va permetre, a més,
ser un espai, avaluatiu del recurs.
Es van repartir post-its entre els i les assistents
perquè reflectiren les seues opinions en relació amb
el recurs educatiu que Elena havia presentat i que
moltes de les persones coneixen per haver treballat
amb ell o haver assistit als tallers de formació per a
professorat i futur professorat.
Posteriorment, després d’haver reflexionat sobre
el tema, cada persona va col·locar les seues valoracions, crítiques constructives i recomanacions en un
panell de paper continu col·locat en una de les
parets de la sala amb el títol “Volem escoltar-te”.

APRECIACIONS DE LA JORNADA

Elena va començar la seua exposició fent un
recorregut històric des del naixement del recurs
educatiu amb el Comité català d’ACNUR fins a
l’actualitat, passant per totes les adaptacions i
transformacions que ha patit per ser una eina
adequada al sistema educatiu de la Comunitat
Valenciana i flexible per adaptar-se a totes les edats
i àmbits d’actuació. A continuació, la ponent va
presentar el recurs educatiu en si, així com exem-

Per diversos indicadors, es pot concloure que la jornada va ser de gran interés per a les persones assistents, ja que la gran majoria es va quedar durant
tota la Jornada. També davant la gran necessitat de
fer preguntes, hi va haver menys temps per a la
pausa del dinar, donant a entendre que les ponències i intervencions havien generat reflexions,
dubtes i necessitat de saber més.
D’altra banda, les persones assistents van manifestar el seu agraïment amb la varietat de ponències,
no sols per les diferents temàtiques sinó també per
la seua combinació enriquidora, doncs va haver-hi
ponències, una taula de discussió, performance i
teatre, a més d’històries en primera persona.
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Van ser especialment valorades aquelles històries
de processos educatius que havien donat resultats,
com va ser el cas de l’obra de teatre del Grup
Despert-Art amb la representació de l’obra “Drets”.

5. Resultats
de la Jornada
d’Intercanvi
d’Experiències
REFLEXIONS DE LA JORNADA
La conclusió comuna de totes les persones que van
participar en la jornada exposant les seues experiències va ser clara: la necessitat d’una educació
diferent per fer front als reptes del segle XXI i
avançar cap a una societat més justa, més solidària i
més igualitària.
Així mateix, van quedar patents el poder de l’educació, en qualsevol dels àmbits, com a eina de transformació social cap a un món millor i el paper d’una
ciutadania crítica i compromesa per aconseguir-ho.
En aquest sentit, creiem que, tant les experiències
de ciutadania global exposades en les intervencions dels i les ponents, com els posteriors diàlegs
que van sorgir espontàniament durant les pauses i
el menjar, van permetre la reflexió i el debat sobre la
importància de generar nous models educatius i
nous models de ciutadania i van ressaltar el paper
de les persones que, des dels espais educatius

‘En definitiva, podem afirmar que
les experiències compartides en
la jornada d’Intercanvi
d’Experiències van demostrar
que l’educació pot i ha
d’esdevenir un instrument
transformador, que potencie
persones crítiques i compromeses
en la consecució d’una societat
més justa, més igualitària,
sostenible i, com a conseqüència,
més feliç.’
formals i no formals, s’enfronten a aquesta reptadora tasca. Tots aquests intercanvis als quals va donar
lloc la jornada aporten, doncs, un valor afegit als
debats sobre els nous models d’ensenyament
–aprenentatge que la comunitat internacional
planteja per a l’educació del futur.
Així mateix, la jornada va oferir noves propostes
que s’estan duent a terme i que, per tant, poden ser
reproduïdes i generalitzar-se al sistema educatiu
actual, encara amb les limitacions que aquest
presenta, obrint portes a l’esperança i dibuixant un
horitzó educatiu possible que pose mitjans i metodologies al servei d’un fi més humanista i sostenible.
En definitiva, podem afirmar que les experiències
compartides en la jornada d’Intercanvi d’Experièn-
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cies van demostrar que l’educació pot i ha d’esdevenir un instrument transformador, que potencie
persones crítiques i compromeses en la consecució
d’una societat més justa, més igualitària, sostenible
i, com a conseqüència, més feliç.

AVALUACIÓ DEL
RECURS EDUCATIU
“JO EM DIC BRISA, I TU?”
En aquest apartat es pretenen plasmar les valoracions, recomanacions i lliçons apreses obtingudes
de manera participativa durant la sessió avaluativa

dins de la jornada d’intercanvi d’experiències. Els
objectius d’aquesta sessió, amb relació a l’àmbit
que ens ocupa, el formal, eren generar aprenentatges i identificar millores pel que dóna a la implementació del recurs educatiu i els tallers itinerants
“Fem-los créixer”, eixos centrals del projecte “Jo
em dic Brisa, i tu? Itineraris educatius sobre refugi
i asil”.
Amb aquesta finalitat en ment, a les properes
pàgines hem extret les fortaleses, les debilitats, els
aspectes a millorar i les potencialitats que les persones participants van identificar, i que ens serviran
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de cara a la continuïtat del projecte “Jo em dic
Brisa, i tu?”.

Valoracions sobre el recurs
En general, les valoracions sobre el recurs per part
del públic assistent van ser molt positives, d’acord
amb els comentaris obtinguts en la sessió avaluativa, així com en les converses i detalls que van sorgir
espontàniament durant el desenvolupament de la
jornada. No obstant això, es van recollir també
crítiques constructives que permetran a l’organització reflexionar i proposar millores en futures
intervencions.
Les persones participants van reconéixer principalment el treball que està realitzant l’organització,
així com altres ONGD, als centres escolar per a
conscienciar l’alumnat sobre les problemàtiques
globals i “que els xiquets vegen més enllà de la seua
realitat”.
En boca de les persones participants: “Fomenta
que els xiquets vegen més enllà de la seua realitat i
que preguen consciència que hi ha gent que ha de
marxar del seu país”, “Creem que és una bona manera
de començar a promoure això a les aules”, “ens sembla
molt encertat per introduir els xiquets a la realitat dels
refugiats”, “És un recurs molt ben plantejat, ja que la
introducció al tema per als xiquets es porta a terme
d’una manera molt dinàmica. Fa reflexionar als
xiquets de què no tots són iguals al món”, “Una bona
manera de dona a conéixer als més petits els problemes que hi ha a la societat d’avui dia”, ”Considerem

que és un bon projecte com a iniciativa per a introduir
temes tan importants com la migració, entre d’altres,
des d’edats molt primerenques i, a més, d’una forma
molt dinàmica”.
Referent a això, cal assenyalar que un dels aspectes que es treballa en els tallers itinerants “Fem-los
créixer” és el vincle i la connexió entre les realitats
del Nord i Sud, entre d’altres apel·lant a la memòria
familiar i recordant l’alumnat que les i els espanyols
també van haver de fugir al passat.
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També van valorar molt positivament el fet que la
intervenció posa al centre dels drets humans i els
valors, argumentant que avui, més que mai, és
necessària l’educació en valors des d’edats primerenques als centres
educatius i la importància de treballar des de la
base de valors com la
solidaritat, la no discriminació, la cultura de pau i
l’acollida: “Perquè és
important treballar des
de la base aquests tipus
de valors”, “Generar
empatia,
fomenta
l’educació en valors i
poder conéixer una altra
realitat”, “És una bona
manera de donar a
conéixer des d’una altra
perspectiva adaptada a
aquestes edats les situacions que estan vivint altres persones en haver de
desplaçar-se de les seues llars per diferents motius, per
generar corresponsabilitat i fomentar l’empatia,
conductes pro socials i fer partícips a altres persones
perquè s’involucren i prenguen consciència”, “Ens
sembla una idea estupenda, ja que promouen valors
que no es tenen a la nostra societat”.
Amb relació al recurs en si, les persones participants van argumentar que era un recurs amb molt

de potencial per a generar consciència i reflexió, i
crear corresponsabilitat a la comunitat educativa:
“La valoració és positiva. Busca conscienciació, empatia i sensibilització i cal més EpD en contextos
informals”, “Es tracta d’un
recurs amb potencial de
crear responsabilitat, ja
que aprofita correctament el potencial que
tenen les històries per a
generar emoció”.
Així mateix, es va fer
valdre que, tant a les
activitats del recurs com
als tallers itinerants, es
treballara a partir de
l’empatia i les emocions: “Es tracta d’un
recurs amb potencial de
crear responsabilitat, ja
que aprofita correctament el potencial que
tenen les històries per generar emoció”, “Molt bo i útil
per millorar empatia i cooperació en els xiquets”.
De la mateixa manera, van valorar molt positivament la flexibilitat del recurs, ja que les dinàmiques
s’adapten a les diferents edats i nivells cognitius de
l’alumnat: “És útil des del punt de vista que està adaptat a cada edat, sent així una forma fàcil de poder-los
fer veure el que li pot passar a qualsevol persona”, “El
recurs està molt bé, ja que permet adaptar-se a totes
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les edats”, “Està molt ben plantejat i pensem que és un
recurs molt vàlid per a treballar a les aules de manera
progressiva”.
Amb relació a això, han recalcat la importància de
treballar el recurs al llarg de tota la vida escolar,
començant des d’edats infantils, amb apreciacions
com: “És un tema actual que cal tractar-lo des de
xicotets” o “És una bona manera de donar a conéixer
als més xicotets els problemes que hi ha a la societat
d’avui en dia”.
En efecte, es dóna importància al fet que s’actue
des de la infància, però es veu la necessitat de
seguir fent-ho a la resta d’etapes: “El recurs Brisa pot
ser útil amb l’alumnat de primària, però al mateix
temps és un recurs que s’hauria de desenvolupar al
llarg de la seua vida escolar per generar la corresponsabilitat estimada”, “… cal seguir amb la conscienciació a les següents etapes per educar una generació
molt més responsable i crítica”.
Al seu torn, es va coincidir, en general, que el
recurs era molt dinàmic i participatiu.
Així mateix, les persones participants van considerar que la metodologia seguida és innovadora i
creativa, amb comentaris com: “Ens sembla un
recurs molt útil, dinàmic i sobretot creatiu”, “És un bon
recurs per poder treballar d’una manera dinàmica per
poder treballar d’una manera dinàmica amb els
xiquets i xiquetes el tema dels refugiats i la importància que cal donar-li a les persones que vénen per
aquest motiu”, “el recurs ens ha semblat molt original
perquè és una forma molt suau i genèrica de crear

consciència en els i les menors”, “és una forma molt
dinàmica i activa de treballar aquest tema”.
Pel que fa a la implementació del recurs, algun/a
participant va recalcar la importància de la implicació del professorat al procés, com agent clau: “Positiu si el professor després fa un treball posterior”.
De la mateixa manera, es va suggerir que, implementat de manera regular, el recurs contribuirà a
millorar el sistema educatiu: “És un recurs interessant i cridaner que, portat a terme, tindria molt
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d’èxit… Milloraria el sistema educatiu”. Amb relació a
això, altres participants van argumentar que, tot i
les potencialitats del recurs “hi ha un problema
estructural, ja que es troba amb un sistema que, en
certs moments, se centra principalment en el mercat
laboral, en compte de ser un ciutadà actiu i crític” o “és
cert que el professorat té un paper important però, al
mateix temps, cal un canvi d’ideologia i pràctica
política per aconseguir l’objectiu”.
A més dels comentaris positius, es van recollir
crítiques interessants i constructives per a la millora
del recurs i la seua implementació.
Algunes persones participants van assenyalar com
a debilitat la neutralitat del conte “L’ametller que no
va poder fugir”, al voltant de què gira el recurs
educatiu, argumentant la poca incidència que fa el
relat i les imatges que l’acompanyen amb relació a la
perspectiva de gènere i a la interculturalitat dels
personatges del conte. Així mateix, es va criticar la
visió que mostra el conte de la família: molt tradicional (parella heterosexual) i basada en sistemes
familiars patriarcals, on la mare sosté i sustenta
sense nomenar-se el pare tot just. “Falta perspectiva
de gènere i falta crítica al sistema neoliberal capitalista”. Això és una cosa que l’organització haurà d’analitzar i, partint d’aquesta debilitat, s’iniciarà un
procés de reflexió i reorientació del conte.
Altres de les crítiques recollides amb relació al
conte va ser la forma en què es transmet a l’alumnat
de més edat: “Té límit d’edat, ja que és un conte,
s’hauria de fer un còmic o altres versions”. En relació

amb això, cal assenyalar que el conte i el material de
joc està només destinat a l’alumnat de primària i
que les dinàmiques per a secundària han estat
adaptades a l’edat i nivell de maduresa dels i les
adolescents. No obstant això, l’organització sí que
podria plantejar-se, en futurs projectes, la producció de materials del tipus que se suggereix, que
donen suport a la realització de les activitats a l’aula
amb l’alumnat més gran.
Així mateix, les persones assistents van observar
les dificultats tècniques existents a l’hora d’implementar el recurs educatiu a les aules, ja que depén
del professorat i del seu temps i espai en el currículum educatiu: “Pot ser que el problema és la implicació
dels docents per continuar el procés que planteja el
recurs” o “El recurs està ben pensat per introduir-lo en
l’educació primària quan l’equip docent tinga la voluntat i corresponsabilitat de fer-ho i, així, crear un alumnat molt més preparat i crític”. D’altra banda, es van
recollir reflexions més polítiques amb relació al
context global en què es desenvolupa el projecte;
veient-se el problema lluny de l’abast de la nostra
intervenció i reconeixent al sistema capitalista neoliberal com dificultat a l’hora de crear ciutadania
transformadora. “Cal un canvi estructural de la institució educativa, compromís, voluntat i temps. Sense això
resulta difícil arribar a obtenir els objectius fixats”.

Recomanacions
Les persones participants també van realitzar
diferents recomanacions pel que fa a les interven-
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cions de l’organització, a la millora del recurs educatiu
i a la seua implementació per part del professorat.
En relació amb els projectes de l’organització, es
proposava arribar a més persones i àmbits, amb
opinions que van expressar que la situació que
viuen les persones
obligades a desplaçar-se
a la força és molt crítica i
que, per això, no n’hi ha
prou amb intervenir a
l’escola, sinó que també
ha d’involucrar a la
família i a tota la societat
en general perquè
aquesta situació canvie:
“El tema dels refugiats és
molt important i no
només han de parlar les
persones que hi treballen,
sinó totes les persones” o
“incloure a les famílies”.
Aquestes recomanacions ja s’estan portant a
la pràctica per part del
Comité
espanyol
d’ACNUR-CV, ja que s’està intervenint en l’àmbit
formal, així com no formal i informal des de fa
temps.
Per la seua banda, el nou projecte que s’inicia al
gener de 2020, ja planteja accions per conscienciar
les famílies de l’alumnat.

El públic va proposar noves eines per considerar la
societat, com a creació de dibuixos, pel·lícules,
teatre, testimonis, l’ús de les xarxes socials com a
eina pedagògica i transformadora, o fins i tot que
els xiquets i xiquetes foren qui crearen el conte
sobre aquesta temàtica:
“Es podrien promoure
dibuixos perquè es vegen
les diferents realitats i que
prenguen
consciència
d’això”, “Que els xiquets i
xiquetes creen un petit
conte sobre les persones
migrants i refugiades”,
“Fer una obra de teatre
per als xiquets petits amb
personatges que siguen
atractius i que els xiquets
també participen”, “Fer
una pel·lícula per transmetre d’una manera més
visual”, “Teatre, representar la història, fer-la en
actes públics”, “Que persones refugiades puguen
explicar la seua història y que en escoltar la història
tinguen empatia i això ens faça fer explicar la història
a les persones que coneguem” o “Propose incloure
xarxes socials per a major difusió”.
Convé destacar que algunes d’aquestes propostes com ara exposicions, cicles de cinema, teatre
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social i testimonis ja s’estan duent a terme a l’àmbit
informal, així com l’ús d’Instagram com a eina de
difusió en el projecte no formal.
Pel que fa a la implementació del recurs als
centres educatius per part del professorat, moltes
de les persones assistents van veure la importància
de transversalitzar la temàtica del refugi a l’escola,
així com la formació del professorat i van recomanar
“Que cada trimestre llegeixen part d’un llibre i treballes sobre el mateix” i “Formar professors en aquest
recurs” o “Posar el recurs com metodologia integral
als plans dels estats per a la seua implementació als
programes d’educació nacional”.
En relació amb això, cal dir que part integrant del
projecte és la formació al professorat, la qual
s’ofereix als centres educatius. Així mateix, hi ha una
proposta del recurs per implementar-se de manera
transversal a l’aula detallant els itineraris i les activitats a seguir en concordança amb els objectius del
currículum educatiu. No obstant això, la decisió
recau, en última instància, als centres escolars.
D’altra banda, la implementació del recurs per
part dels i les docents és lliure i flexible, d'acord amb
el temps del qual disposen, i, per tant, l’organització
no té poder d’influència en aquest tema.
Finalment, algunes persones van destacar la
importància de la feina en xarxa i van suggerir
“Generar un butlletí mensual sobre esdeveniments,
cursos, etc. Pel que fa a l’àmbit social de la CV”.
En relació amb aquest tema, l’organització té
previst reprendre i potenciar el treball en xarxa de

l’Observatori del Refugi amb les altres organitzacions integrants (CEAR, ACCEM, Creu Roja...) i consolidar-lo com una plataforma especialitzada del
treball en relació amb el tema del desplaçament
forçat i l’asil.

