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La Missió

La Visió

“Ser-hi cada cop més a prop de les persones vulnerables en
els àmbits nacional i internacional, mitjançant accions
integrades, realitzades per voluntariat i amb una amplia
participació socia”.

Estar cada cop més a prop de les persones vulnerables en els
àmbits nacional i internacional, mitjançant accions integrades,
realitzades essencialment per voluntariat i amb una amplia
participació social i presència territorial.

Creu Roja, com a organització humanitària de caràcter
voluntari arrelada a la societat, donarà respostes integrals a
les persones vulnerables, des d’una perspectiva de
desenvolupament humà i comunitari reforçant les seves
capacitats individuals en el seu context social.



CONTINGUT DE LA SESSIÓ:

Introducció. L’èxode planetari

Presentació del còmic documental

Presentació de la guia didàctica:
Proposta per a l’educació formal
Veritats i mentides del desplaçament forçat
1, 2, 3 Drets

Reflexions finals i torn obert de preguntes

1 hora 30 minuts
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EL PROJECTE

EL CONTEXT







Persona migrant?

“Designa a toda persona que 
se traslada fuera de su lugar 

de residencia habitual, ya sea 
dentro de un país o a través 

de una frontera internacional, 
de manera temporal o 

permanente, y por diversas 
razones”.



30 persones cada minut es 

veuen obligades arreu del món a 
abandonar les seves llars.



ACNUR

70,8 MILIONS

3,5 MILIONS

41,3 MILIONS

25,9 MILIONS

persones al món desplaçades 
forçosament de les quals:

són sol·licitants d’asil

són persones 
refugiades

són persones 
desplaçades internes

Desplaçament forçat:
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Clarifiquem conceptes: 

“debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del
país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera regresar a él”.





MariamZarah

Rana
Salim



La Creu Roja treballa:



EL PROJECTE

EL CONTEXT



CONTINGUT DE LA SESSIÓ:

Introducció i objectius de la sessió
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Projecte d’incidència i sensibilització sobre les 
conseqüències del desplaçament forçat en les dones



50%

Font: ACNUR





https://www.elperiodico.com/es/socieda
d/20181210/quan-tanco-ulls-recordo-
creu-roja-siria-cristina-bueno-7186122

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181210/quan-tanco-ulls-recordo-creu-roja-siria-cristina-bueno-7186122
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Proposta per a l’educació formal
1, 2, 3 Drets
Veritats i mentides del desplaçament forçat

Reflexions finals i torn obert de preguntes







Objectius didàctics

Integració del programa al currículum

Continguts del programa 

Orientacions metodològiques:
Programació didàctica 
Estructura de la proposta
Sessions de treball (4 sessions)
Avaluació:

Mapa d’aprenentatge de continguts
Rúbrica avaluació producte final



Reconèixer  la vulneració dels drets fonamentals que pateixen les dones obligades a desplaçar-se. 

Identificar el treball de protecció i d'assistència que realitzen les organitzacions humanitàries 
davant la vulneració de drets.

Desenvolupar una actitud crítica i responsable davant les migracions forçoses que promogui la 
desaparició de conductes discriminatòries o xenòfobes . 

Utilitzar aplicacions o eines digitals per a la recerca d’informació i per a la producció de 
documents integrant diversos continguts (imatge, text...). 

Seguir processos i rutines de pensament per a l'elaboració de conclusions i opinions argumentades tant 
de manera individual com grupal.

Objectius:



Integració del programa al currículum:



Estructura de la proposta didàctica:

• Dret a la salut
• Drets sexuals i reproductius
• Dret a la pau i a una vida lliure 

de violències
• La tasca de les organitzacions 

humanitàries



https://kahoot.com/welcomeback/
https://es.padlet.com/gallery
https://www.audacityteam.org/


Avaluació:

Mapa d’aprenentatge

Rúbrica d’avaluació
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“Les dones són absolutament 
imprescindibles a l’hora de donar 

esperança i permetre que les seves 
famílies tirin endavant en les situacions 

més difícils”.

Tadateru Konoé. Ex-President de la Federació Internacional de 
Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja.



ALTRES RECURSOS DE SENSIBILITZACIÓ:

The Real Pursuit. Joc vivencial per secundària





https://www.bing.com/videos/search?q=REAL+PURSUIT+CRUZ+ROJA&view=det
ail&mid=AADEFF2892E5B22A9A2DAADEFF2892E5B22A9A2D&FORM=VIRE

https://www.bing.com/videos/search?q=REAL+PURSUIT+CRUZ+ROJA&view=detail&mid=AADEFF2892E5B22A9A2DAADEFF2892E5B22A9A2D&FORM=VIRE

