Es tracta d’una acció d’educació transformadora, mitjançant la qual es genera un aprenentatge sobre les
persones refugiades per promoure una acollida basada en el coneixement, el respecte, l’empatia, la
solidaritat i la promoció dels drets humans.
El taller consta de les següents sessions:

o SESSIÓ 1: QUI ÉS UNA PERSONA REFUGIADA?

La primera sessió ajuda a conèixer i reflexionar sobre què significa ser una persona refugiada, d’on arriben,
quina vinculació té la seva situació amb la vulneració dels Drets Humans i quina és la responsabilitat dels
governs internacionals. Aquesta contextualització es fa a través de dinàmiques participatives, vídeos i
històries de vida de joves en situació de trànsit i/o de refugi. La sessió finalitza convidant el jovent a l’acció i la
participació. Es tracta de dissenyar petites accions, que tots i totes podem realitzar en la nostra vida
quotidiana a l’institut, al casal, al barri... per fer una bona acollida a les persones refugiades i promoure
relacions interculturals de convivència.
o SESSIÓ 2: PETITES ACCIONS DE BENVINGUDA

La sessió comença amb una dinàmica de moviment en què, a través d’una història narrada, les persones
participants experimenten un camí, un recorregut que fa emergir la part més emocional i vivencial del tema.
Posteriorment, es parteix de les accions quotidianes pensades durant la primera sessió i es proposa
transformar-les en moviment, creant una coreografia. La coreografia serà registrada en vídeo/foto per
compartir-la com a missatge de sensibilització.
o SESSIÓ 3: PETITES ACCIONS DE BENVINGUDA A L’ESPAI PÚBLIC

Opcionalment, es pot organitzar una tercera sessió per realitzar la coreografia a l’espai públic. L’objectiu és
compartir els aprenentatges i multiplicar els efectes de sensibilització i transformació de l’acció amb la resta
de joves de l’institut o veïns i veïnes del barri.

OBJECTIUS
» Conèixer qui és una persona refugiada per contrarestar rumors i informacions estereotipades.
» Centrar el debat sobre les persones refugiades i sol·licitants d’asil en el marc de la defensa dels Drets
Humans.
» Promoure la participació del jovent en la promoció dels Drets Humans.
» Experimentar amb la dansa i la creativitat com a mitjà d’expressió, de comunicació i d’activisme.

METODOLOGIA

EQUIPAMENT NECESSARI

Petites Accions de Benvinguda es desenvolupa

Ordinador, projector i altaveus.

a partir de metodologies participatives i

Espai ampli i diàfan, on les persones participants es

d’experimentació utilitzant tècniques teatrals, de

puguin moure lliurement (especialment en la segona

moviment i dansa contemporània.

sessió).

FORMADORES
Petites Accions de Benvinguda es realitza amb
un equip de 2 professionals:
Patricia Fuentes Millán especialitzada en arts
escèniques aplicades a projectes socioeducatius.
Desiré Rodrigo sociòloga especialitzada en
gènere, interculturalitat, participació i dinamització
comunitària.

Petites accions de benvinguda forma
part del Catàleg d’activitats Antirumors
de l’Ajuntament de Barclona.
Pots sol·licitar l’activitat a través del formulari
aquí

Les fitxes d’activitat són una mostra de
les propostes formatives de Lo
Relacional, però ens agrada pensar,
inventar, dissenyar i crear projectes
conjuntament.
Si tens ganes d’impulsar noves
metodologies educatives i comunitàries,
de promoure experiències creatives,
d'innovar en la recerca de solucions...
explica'ns la teva idea o el teu repte i
t'enviarem una #IdeaRelacional.
Pot ser l’inici de noves relacions i
projectes comuns.

Lo Relacional és un col·lectiu catalitzador de
relacions i pràctiques que transiten entre
l’educació, la creació cultural, la dinamització
comunitària i l’acció social.

CONTACTA’NS

Desiré Rodrigo García
a/e: info@lorelacional.org
tel: 661717293
web: www.lorelacional.org
facebook: www.facebook.com/LoRelacional

