TROBADA AMB UN
ESCRIPTOR/A PERSEGUIT/DA
Guia Didàctica

#Josoclestranger

Jo soc
l’estranger

ARTICLE 19 DELS
DRETS HUMANS
Tot individu té dret a
la llibertat d’opinió i
d’expressió; aquest dret
inclou el no ser molestat a
causa de les seves opinions,
el d’investigar i rebre
informacions i opinions, i
el de difondre-les, sense
limitació de fronteres, per
qualsevol mitjà d’expressió.

Trobada que aproxima a l’alumnat
de secundària a la realitat dels
escriptors i artistes refugiats
vinculats al PEN Català a través
d’una metodologia activa i
innovadora per abordar una
temàtica complexa que es vincula
amb el currículum de forma
interdisciplinària.
L’objectiu de la trobada és doncs,
entendre la seva història de vida
i vincular-la a aspectes relatius
als drets humans, la llibertat
d’expressió i la creació artística
literària i/o periodística.

#Josoclestranger

Jo soc
l’estranger

JO SOC L’ESTRANGER ES FONAMENTA EN ELS SEGÜENTS PRINCIPIS EDUCATIUS:

EXPERIÈNCIES EDUCATIVES
TRANSFORMADORES

RIGOR
CONCEPTUAL
El rigor conceptual resulta clau
per desenvolupar el pensament
crític i les competències lligades al
desenvolupament de competències
comunicatives. Aquesta proposta
aproxima a l’alumnat a la terminologia
específica relativa a la defensa dels
drets humans, a l’activisme i a les
polítiques globals impulsades pels
organismes internacionals.

El disseny d’experiències educatives ha
de proporcionar a l’alumnat l’adquisició de
competències que els permetin participar com
a ciutadans de ple dret. Per això, cal crear
experiències educatives que permetin l’aplicació
de coneixement i facilitin la transferència
d’aprenentatges al dia a dia de l’alumnat.

VINCULACIÓ
AMB L’ENTORN
La col·laboració de l’escola amb agents
culturals i educatius del seu entorn
permet no només que aquests agents
intervinguin sobre un grup concret
d’alumnat, sinó que la cultura formi part
de la vida quotidiana de les persones,
promovent el valor per la cultura i la
seva democratització.

INTERDISCIPLINARIETAT
Les arts permeten la connexió entre sabers
i aprenentatges de naturalesa diversa que
tenen lloc a l’escola, i que sovint es presenten
segmentats en assignatures i àrees. Així mateix,
els mateixos llenguatges artístics possibiliten
el treball interdisciplinari i l’aprenentatge per
projectes.

INCLUSIÓ I
DIVERSITAT
La cultura i l’educació permeten
aproximar de forma efectiva aspectes
d’inclusió i diversitat, oferint un espai
d’experimentació, reflexió i expressió
obert a diferents opinions, maneres
de fer i pensar.

OBERTURA A
NOUS LLENGUATGES
L’accés a la cultura permet
la incorporació de nous
aprenentatges i, per tant, la
comprensió de les diferents
manifestacions culturals.
L’experiència artística és un
recurs únic per interpretar
i entendre el món que ens
envolta.
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Principis Educatius

La trobada s’estructura en dues fases pedagògiques, que es focalitzen en la
descoberta i el pensament crític amb l’objectiu de generar una experiència
educativa transformadora que posi l’alumne en el centre i que el situï en la realitat
de les organitzacions que treballen per la defensa dels drets humans. A la vegada,
es busca aprofundir en la complexitat política i social que fa que persones es vegin
obligats/des a exiliar-se.

FASE 1: RECERCA
L’acompliment dels drets humans i la llibertat
d’expressió comencen per fer una bona documentació
i recerca de dades. Conèixer les polítiques i realitat
social d’alguns països ens apropa a comprendre el
fenomen de l’exili. Una bona anàlisi serveix per influir
i pressionar als governs, les organitzacions i les
persones responsables perquè no hi hagi una violació
dels drets humans.

FASE 2: EMPATIA
És la capacitat d’entendre les persones, veure el
món a través dels seus ulls i posar-se en la seva
pell per tal de sentir el que senten. Es tracta, doncs,
d’un intent intencionat de deixar de banda idees
preconcebudes i descobrir les inquietuds, vivències i
necessitats reals de les altres persones a través de
l’empatia a través d’històries de vida.
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Fases: Jo soc l’estranger

Fase 1:
Recerca

Activitat 1

CONEIX ELS FETS

DURADA: 45 minuts.
TIPOLOGIA D’AGRUPACIÓ: treball grupal o
en gran grup.
FACILITADORS: docent.

Activitat 2

ELS CINC PERQUÈS

DURADA: 2h.
TIPOLOGIA D’AGRUPACIÓ: activitat
grupal.
FACILITADORS: docent.

Fase 2:
Empatia

Activitat 1

A LES SABATES!

DURADA: 1-2h.
TIPOLOGIA D’AGRUPACIÓ: treball individual o grupal.
FACILITADORS: docent + ídol lletraferit.

Activitat 2

ESBOSSANT IDEES

DURADA: 1h.
TIPOLOGIA D’AGRUPACIÓ: activitat
individual o grupal.
FACILITADORS: docent.

ITINERARI ACTIVITATS CLAU 1-2h

#Josoclestranger

Resum d’activitats

#Josoclestranger

Fase 1: Recerca
En la fase de recerca s’exploren alguns conceptes
bàsics i dades sobre les persones perseguides,
la llibertat d’expressió i la mobilitat forçada. A
continuació es proposen algunes activitats que
serveixen per aproximar-se a la realitat i conèixer
quina és la situació d’aquestes persones a escala
global.

CONEIX
ELS FETS
OBJECTIUS:
•

Conèixer terminologia específica relativa als drets humans.

•

Valorar críticament les dades i el seu impacte a nivell global.

•

Visitar algunes pàgines web d’interès per entendre la situació que viuen les
persones perseguides.

DURADA: 45 minuts.
TIPOLOGIA D’AGRUPACIÓ: treball grupal o en gran grup.
FACILITADORS: docent.
COMPETÈNCIES:
C. Àmbit de cultura i valors:
•

Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració dels Drets Humans.

•

Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i per consolidar el
pensament propi.

•

Analitzar críticament l’entorn, des de la perspectiva ètica, individualment i de
manera col·lectiva.

C. Àmbit digital:
•

Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a
realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.

C. Àmbit social:
•

Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar el
pensament crític.

•

Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat
entre homes i dones.
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Activitat 1

Passa 1: Descobreix els principals termes vinculats a la mobilitat forçada.
MOBILITAT FORÇADA: Quan parlem de mobilitat forçada, ens podem

referir a aquestes categories*:
•

Refugiat/da: persona que ha de fugir del seu país per temors
fonamentats de ser perseguit per motius d’origen, religió, nacionalitat,
pertinença a un grup social determinat, opinions polítiques, etc., ja que
el seu país no li garanteix la protecció o, fins i tot, és l’Estat mateix el
que patrocina la persecució.

•

Desplaçat/da intern/a: aquesta persona, com el refugiat, ha hagut de
deixar la seva terra per motius de violència, guerra, violació dels Drets
Humans, o també desastres naturals o provocats per l’ésser humà,
etc. En aquest cas, però, es trasllada dins del seu propi país, a zones
que li ofereixen una major protecció.

•

Sol·licitant d’asil: persona que vol exercir el dret humà que permet
sol·licitar i gaudir d’una protecció duradora enfront la persecució en un
Estat diferent al de la seva nacionalitat, en casos de conflicte armat
o persecució que posin en perill la vida i les llibertats fonamentals de
l’individu.
*Per més informació: http://diadeladiversitat.cat/wp-content/
uploads/2014/10/ACNUR_Guia_Escoltem-als-Refugiats-DEF.pdf

ADREÇA LES PREGUNTES:
•

Quantes persones creus que han patit la migració forçada al món des
de l’inici del segle XX?

•

Quantes persones busquen asil actualment? Quin són els països que
reben persones refugiades/perseguides? Busca dades concretes sobre
Catalunya i/o Espanya i valora les polítiques vers la immigració.

•

Quantes persones tenen l’estatus de refugiat/da?

•

Visita l’Agència de la Organització de les Nacions Unides pels refugiats
i descobreix les dades actuals per respondre a aquestes preguntes:
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/

Passa 2: Descobreix qui són els escriptors/es perseguits/des i d’on provenen:
LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ: Quan parlem de llibertat d’expressió volem

dir que:
•

Tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret
inclou el no ser molestat a causa de les seves opinions, el d’investigar
i rebre informacions i opinions, i el de difondre-les, sense limitació de
fronteres, per qualsevol mitjà d’expressió.
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DESENVOLUPAMENT METODOLÒGIC:

SAPS QUE...
•

Durant el 2020, almenys 273 escriptors, acadèmics i intel·lectuals
públics de 35 països —en totes les regions geogràfiques del món—
van estar injustament a la presó o detinguts en relació amb la seva
escriptura, la seva obra o l’activisme relacionat.

DESCOBREIX
•

Descobreix de quins països provenen els escriptors perseguits al mapa
interactiu i descobreix alguna de les seves històries en els següents
enllaços:
https://pen.org/report/freedom-to-write-index-2020/
https://pen-international.org/who-we-are/case-lists

INVESTIGA
•

Investiga de quin país prové l’escriptor acollit que vindrà al vostre
centre i busca informació sobre la situació social i política que fa que
persones siguin perseguides.
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Article 19. Declaració dels Drets Humans

ELS CINC
PERQUÈS
OBJECTIUS:
•

Conèixer els objectius del Programa Escriptor Acollit i el Premi Veu Lliure.

•

Reflexionar sobre la situació dels escriptors/es perseguits/des.

•

Formular preguntes per incorporar nous coneixements.

DURADA: 2h.
TIPOLOGIA D’AGRUPACIÓ: activitat grupal.
FACILITADORS: docent.
COMPETÈNCIES:
C. Àmbit de cultura i valors:
•

Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració dels Drets Humans.

•

Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i per consolidar el
pensament propi.

•

Analitzar críticament l’entorn, des de la perspectiva ètica, individualment i de
manera col·lectiva.

•

Identificar els aspectes ètics de cada situació i donar-hi respostes adients i
preferentment innovadores.

C. Àmbit digital:
•

Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a
realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.

C. Àmbit social:
•

Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar el
pensament crític.

•

Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat
entre homes i dones.
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Activitat 2

•

Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi
aprenentatge.

DESENVOLUPAMENT METODOLÒGIC:
Passa 1: Descobreix què és el programa escriptor acollit visitant la pàgina del PEN

Català i els escriptors/es que hi han participat, així com els guanyadors/es del Premi
Veu Lliure.
https://www.pencatala.cat/programes/escriptor-acollit/
https://www.pencatala.cat/programes/llibertat-dexpressio/premi-veu-lliure/

Passa 2: Visualitza el següent vídeo on s’explica com són acollits els escriptors/ar-

tistes.

https://www.youtube.com/watch?v=q0Ro66QxHcY

Passa 3: Amb totes les dades i històries personals que has vist fins ara, planteja 5

preguntes clau que et permetin aprofundir sobre el tema. Cerca la informació a diferents fonts i descriu la teva principal conclusió.
Potser hi ha alguna pregunta a la qual no trobes resposta; no pateixis, la podràs formular al PEN Català i ells t’ajudaran a trobar-hi resposta.
Escriu les teves preguntes a través del correu electrònic a pen@pencatala.cat o
deixa el teu comentari a Twitter @PENCatala

Passa 4: Presenta les teves preguntes, recursos on has trobat la informació i la teva
principal conclusió.
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C. Àmbit personal i social:

#Josoclestranger

Activitat 2

ELS CINC
PERQUÈS
1. PER QUÈ...?

2. PER QUÈ...?

3. PER QUÈ...?

4. PER QUÈ...?

5. PER QUÈ...?

CONCLUSIONS

Pàg. 1 de 2
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Activitat 2

ELS CINC
PERQUÈS
BLOGS

REVISTES

DIARIS

PUBLICITAT

WEBS

TV

Pàg. 2 de 2
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Fase 2: Empatia
En la fase d’empatia es coneixerà la història
personal d’un dels escriptor/res acollits pel
Programa PEN Català s’adreçaran alguns dubtes,
inquietuds o preguntes que han aparegut en
la fase de recerca. A continuació es proposen
algunes activitats per preparar la trobada amb
l’escriptor/a perseguit/da.

A LES SEVES
SABATES!
OBJECTIUS:
•

Desenvolupar el pensament crític i l’empatia.

•

Reflexionar sobre la situació dels escriptors/es perseguits/des.

•

Comunicar de forma efectiva idees i/o preguntes.

DURADA: 1-2h.
TIPOLOGIA D’AGRUPACIÓ: activitat individual o grupal.
FACILITADORS: docent + escriptor/a perseguit/da.
COMPETÈNCIES:
C. Àmbit de cultura i valors:
•

Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració dels Drets Humans.

•

Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i per consolidar el
pensament propi.

•

Analitzar críticament l’entorn, des de la perspectiva ètica, individualment i de
manera col·lectiva.

C. Àmbit digital:
•

Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a
realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.

C. Àmbit lingüístic:
•

Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i a
partir de la generació d’idees i la seva organització.

•

Implicar-se activament i reflexivament en interaccions orals amb una actitud
dialogant i d’escolta.
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Activitat 1

•

Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar el
pensament crític.

•

Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat
entre homes i dones.

C. Àmbit personal i social:
•

Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi
aprenentatge.

•

Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement
personal.

DESENVOLUPAMENT METODOLÒGIC:
Passa 1: Abans de rebre la visita del teu escriptor/a perseguit/da, fes-te les
següents preguntes i busca informació per respondre-les:
•

Què saps sobre el seu país de procedència?

•

Què saps sobre la seva cultura?

•

Què saps sobre la seva obra?

•

Saps per què ha estat perseguit?

Passa 2: Prepara de forma individual les preguntes que consideris clau, utilitzant la
fitxa de la flor de lotus. Escriu una pregunta per pètal.

Passa 3: Comparteix les preguntes amb petit grup i feu una flor de lotus, amb les
preguntes que considereu més importants.

Passa 4: Compareu les flors de lotus de cada grup. Podeu penjar-les a la paret de

l’aula i seleccionar amb el gran grup quines són les que finalment voleu que formin
part de l’entrevista.

Passa 5: Porta a terme la xerrada/entrevista amb escriptor/a perseguit/da. Grava
la sessió o pren notes.
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C. Àmbit social:

A LES SEVES
SABATES

#Josoclestranger

Activitat 1

ESBOSSANT
IDEES
OBJECTIUS:
•

Ser capaç d’organitzar el contingut de forma efectiva.

•

Sintetitzar aspectes clau.

•

Aplicar els coneixements adquirits.

DURADA: 1h.
TIPOLOGIA D’AGRUPACIÓ: activitat individual o grupal.
FACILITADORS: docent.
COMPETÈNCIES:
C. Àmbit de cultura i valors:
•

Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i per consolidar el
pensament propi.

•

Analitzar críticament l’entorn, des de la perspectiva ètica, individualment i de
manera col·lectiva.

C. Àmbit Lingüístic:
•

Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir
coneixement.

C. Àmbit social:
•

Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar el
pensament crític.

C. Àmbit personal i social
•

Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi
aprenentatge.
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Activitat 2

Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement
personal.

DESENVOLUPAMENT METODOLÒGIC:
Passa 1: Un cop realitzada l’entrevista a l’escriptor/a perseguit/da reflexiona a
través de les següents preguntes:
•

Què has descobert que no sabessis?

•

Què t’ha impactat?

•

Què has après?

#Josoclestranger

•

Per comprendre la realitat del refugiats de forma lúdica i interactiva:
https://refugeerepublic.submarinechannel.com/intro_en.php?o=o
Per explorar altres conceptes clau en relació a la mobilitat forçada:
ACNUR (2011). Escoltem els refugiats.
http://diadeladiversitat.cat/wp-content/uploads/2014/10/ACNUR_Guia_Escoltemals-Refugiats-DEF.pdf
Per saber més sobre ciutats refugi i conèixer testimonis concrets:
https://www.icorn.org/
https://www.icorn.org/videos
Per conèixer testimonis adolescents que han patit la mobilitat forçada (en anglès):
SOUNDCLOUD (2020). Solito, solita.
https://soundcloud.com/solitosolita
Per saber més sobre l’empatia (en anglès):
https://www.youtube.com/watch?v=BG46IwVfSu8

#EscritsFugissers

Altres recursos

#Josoclestranger
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