
 

 

 

 

 

 

 

 

Enfortim Drets! 

 

Projecte per alumnes de secundària i batxillerat 

 

 



Enfortim Drets!   

Antecedents i justificació del projecte 

L’exposició de FundiPau Refugiats, per què? ha visitat nombrosos centres educatius de casa 

nostra durant el curs 2016/17. Diversos centres l’han acollit amb entusiasme i fins i tot han dut 

activitats relacionades amb la crisi dels refugiats. 

Aprofitant la sensibilitat i compromís dels alumnes pel món que els envolta, i el compromís del 

professorat de diversos centres, des de FundiPau hem volgut desenvolupar un projecte que té, 

com a objectiu general, que els joves de Catalunya siguin en un futur un motor en la construcció 

d’un món en pau. Efectivament, es vol apoderar a joves de diversos centres educatius per a 

lluitar contra les causes que provoquen les onades de refugiats i les conseqüents violacions de 

drets humans.  

És així com neix el projecte Enfortim Drets!, doncs la crisi de refugiats vulnera Drets Humans 

tant dels milions de persones que es veuen obligades a fugir de casa seva, com d’aquelles 

persones que les volen acollir i, fins hi tot, prevenir les causes que els obliguen a fugir. 

 

Resultats esperats 

- Centres educatius de Catalunya participen en el projecte 

- Els joves d’aquests centres es sensibilitzen i prenen consciència sobre les causes de la crisi de refugiats  

- Els joves comparteixen experiències i aprenentatges 

- Els joves interaccionen amb diferents col•lectius protagonistes de l’àmbit internacional que treballen amb 

refugiats 

- Els joves es mobilitzen per denunciar les causes de la crisi de refugiats i formular demandes concretes 

 

Participants 

En el present projecte hi participen  6 centres educatius i aproximadament 300 alumnes. 

- Escola Sant Jaume Les Heures, Lleida (3r ESO, 30 alumnes) 

- Escola Pia, Olot (3r ESO, 58 alumnes) 

- Institut Montsacopa, Olot (1r batxillerat, 67 alumnes) 

- Institut Pius Font i Quer, Manresa (pendent concretar) 

- Escola Joan Pelegrí, Barcelona (4t ESO, 30 alumnes) 

- Escola Institut Lloret de Mar, Lloret de Mar (3r ESO, 60 alumnes) 
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2 entitats col·laboradores 

.Coordinadora d’ONGs i aMS de Lleida 

.Plataforma per la Pau Lloret  

 

Activitats 

 

- FundiPau facilitarà a l’alumnat i al professorat dels 6 centres educatius eines perquè puguin investigar i 

aprofundir sobre les causes que hi ha al darrere del fenomen dels refugiats. A l’inici del projecte, es durà a 

terme a cada centre una presentació de les causes on es distribuirà un document de treball per afavorir la 

recerca i la reflexió. Durant el projecte FundiPau oferirà acompanyament als centres i coordinarà les 

activitats de col·lectives (web, viatge a Ginebra i Jornada a Barcelona). 

- Cada curs escollirà una de les causes de refugiats per tal de treballar-la i desenvolupar-la a l’aula. 

També decidirà quina acció dur a terme per compartir els aprenentatges amb la resta del centre educatiu, 

del barri, de la ciutat, etc; (mural, video, obra de teatre, etc.) 

- Intercanvi d’informacions i de propostes a través d’una plana web interactiva  

Donada la distribució geogràfica dels centres educatius per diferents comarques de Catalunya, es 

considera interessant dotar-los d’una eina ofimàtica, com una plana web o un bloc, que salvi la distància i 

els hi permeti estar en contacte per conèixer-se, intercanviar informacions, documents o impressions.  

(en procés de concepció i disseny).  D’altra banda, es facilitaran les adreces de correu electrònic de tots 

el professorat implicat per tal d’afavorir-hi la comunicació. 

- Visita a Ginebra per visitar diversos organismes internacionals, tant governamentals com no 

governamentals, per tal d’afavorir el coneixement de les actuacions que es duen a terme en l’àmbit 

internacional en relació a la crisi de refugiats. Hi participaran 22 persones: 2 alumnes i 1 professor per 

centre, així com 2 persones de FundiPau, i 1 persona de cada entitat col·laboradora. 

Durada: 2 dies. Setmana del 26/02/2018 (pendent concretar dates). 

- Trobada d'intercanvi: jornada a Barcelona amb tots els alumnes, professors i col·laboradors participants 

del projecte per tal d’intercanviar les actuacions que han dut a terme i, potser fer, conjuntament, algun 

tipus d’acte cridi l’atenció i permeti fer arribar les diferents demandes als governs català i espanyol. 

També hi haurà activitats d’oci pensades pels alumnes. Setmana 16/04/2018 (pendent concretar data) 
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Pressupost 

 

FundiPau, tenint en compte els elevats costos del projecte, ha buscat finançament públic. Gràcies a la 

subvenció rebuda de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de 

Catalunya, es farà càrrec de les despeses que origini l’execució de les diferents activitats relacionades 

amb el projecte: 

 

- Document de treball: recerca, disseny y edició. 

- Disseny i manteniment plana web d’intercanvi 

- Trasllats de l’equip de FundiPau a les 5 localitats per participar de les reunions o xerrades amb 

els centres educatius. 

- Viatge a Ginebra (trasllats a i de l’aeroport, bitllets avió, trasllats per la ciutat, allotjament i 

manutenció de tots els membres del grup viatger).  

- Jornada a Barcelona: lloguer d’autocars pel trasllat de tots els grups d’alumnes i professors, 

lloguer d’un espai, dinar. 

 

 

 

 

 

Gràcies per la vostra participació! 

 

 


