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Què és el
DENIP
El dia Escolar de la No-violència i la

Pau (o el seu acrònim DENIP), fou

fundat l’any 1964 pel poeta i

educador mallorquí Llorenç Vidal

Vidal, i és una iniciativa d’Educació

No-violenta i Pacificadora, difosa

internacionalment.

Es practica a escoles de tot el món, el

dia 30 de gener, aniversari de

la mort de Mahatma Gandhi. 

El DENIP propugna una educació

permanent en i per a la concòrdia, la

tolerància, la pau i la no-violència.

 

 

 

 

Per tal de poder parlar de pau és

necessari posar el focus a les

injustícies i  per consolidar la pau s'ha

de fer una defensa efectiva dels Drets

Humans. 

 

Des de la Coordinadora d'ONGD i

aMS volem contribuir a fer que la

jornada del DENIP sigui una jornada

que vagi més enllà de tractar de la pau

en un sentit abstracte i que serveixi

per fomentar el pensament crític, per

treballar continguts transformadors i

per posar focus en els problemes

socials de l'entorn, per contribuir

entre tots i totes a cercar solucions i a

construir una societat més justa,

tolerant i solidaria.
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MENA:
INFÀNCIA
EN RISC
 

La sigla MENA vol dir menors estrangers no
acompanyats. Quan parlem de MENAS parlem de nens,
nenes i adolescents menors de 18 anys, migrants, que
es troben separats dels seus pares i que no estan sota
la cura i tutela de cap altre adult. 
Són un col·lectiu especialment vulnerable i la
generalització del mot MENA ha contribuït a la
deshumanització i la criminalització de tot un col·lectiu 
 que s’ha de tractar com el que són: nens, nenes i
adolescents que estan sols i exposats a un greu risc
d’exclusió.
 
Els drets dels menors no acompanyats estan protegits
per la Convenció de la ONU de 1989 sobre els Drets de
la Infància. 
 
 

Menors migrants sols comptabilitzats a Espanya el
2019 segons el Ministeri d'Interior. La llei no considera
irregulars als menors estrangers però si que obliga a
l'administració a tramitar la seva documentació.
Tanmateix, segons dades de la llei de Transparència,
només el 21% dels menors arribats sols han obtingut la
residència.  
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Causes de les
migracions i
terminologia

A aquestes causes principals de les

migracions s'hi sumen, cada cop més,

els efectes del canvi climàtic: greus

sequeres, incendis forestals, augment

del nivell del mar, inundacions,

contaminació... que fan que cada cop

més indrets, sobretot al sud global,

siguin inavitables. A les causes també

s'ha d'afegir la responsabilitat dels

països rics que expolien els recursos dels

països del sud, financien guerres i

venen armament. 

 

 

En el cas dels menors que opten per migrar

sols, sovint ho fan perquè han perdut la

família o perquè busquen la possibilitat de

poder ajudar les seves famílies trobant feina

a l'estranger, per motius d'orientació sexual,

perquè no tenen la possibilitat d'estudiar en

els seus països d'origen o perquè no hi veuen

un futur, per l'atur, la persecució política o

religiosa o les condicions socioeconòmiques. 

Els menors migrants poden arribar en

condició de migrants, refugiats o sol·licitants

d'asil. 

Al diccionari online termcat podeu trobar un

llistat i definicions de tota la terminologia

vinculada a les migracions: què vol dir

apàtrida? refugiat? deportació? asil polític? 

Ho trobareu aquí:

https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-

linia/223/ca/A

 

 

Font: xtec.cat



 

Per a infantil i primària 
Xiula: els drets dels infants.
Los lunnis: la canción de los
derechos de los niños
 
Primaria i secundària
Txarango: Obriu les portes
Doctor Prats: Caminem lluny
Green Valley: Somos Luz
John Lennon: Imagine
Manu Chao: Clandestino
TamTam Go: Espaldas Mojadas
Macaco: Mensajes del agua
 
A partir de 13 anys
Chambao: Papeles mojados
Macaco: Red Alerta
Erxart Casas: A la deriva
La Raíz: La hoguera de los
continentes
 
A partir de 16 anys
Menas Melilla & Tardes de
Garaje: mi vida
Exceso: Corriendo entre balas
Calle 13: Pa'l Norte
The Hamilton Mixtape:
Immigrants
Tribade: Vamos pa'l mar
 
 
 
 
 

Coneixeu alguna altra canço que parli
o la lletra pugui relacionar-se amb el
tema de les persones migrants?
 
Coneixeu artistes d'origen migrant
que parlin de la seva experiència a
través de la seva  música?
 
Us atreviu a escriure una canço, un
poema o un rap sobre els drets de la
infancia, el dret a migrar o les
persones refugiades o migrades?

DENIP 2020 05

Recursos per
l'aula: cançons

DINÀMICA: 
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Si haguessis nascut

en una altra terra,

podries ser blanc,

podries ser negre…

Un altre país

fóra casa teva,

i diries “sí”

en una altra llengua.

T’hauries criat

d’una altra manera.

Més bona, potser.

Potser més dolenta.

Tindries més sort

o potser més pega…

Tindries amics

i jocs d’una altra mena;

duries vestits

de sac o de seda,

sabates de pell

o tosca espardenya,

 

 

 

 

o aniries nu

perdut per la selva.

Podries llegir

contes i poemes,

o no tenir llibres

ni saber de lletra.

Podries menjar

coses llamineres

o només crostons

secs de pa negre.

Podries… podries…

Per tot això pensa

que importa tenir

les mans ben obertes

i ajudar qui ve

fugint de la guerra

fugint del dolor

i de la pobresa.

Si tu fossis nat

a la seva terra

la tristesa d’ell

podria ser teva.

Podries.
Joana Raspall



Recursos audiovisuals 

Infantil i Primaria: 
 
 
 
 
 
 
La petita Carlota. Recursos didàctics sobre
el conte aquí:
https://eacnur.org/files/recurso_educativo
/carlota_cuaderno_de_ejercicios__notas_
para_el_profesor.pdf
 
Primaria
 
 
 
 
 
Cuentos sin hadas. Recursos didàctics
sobre els contes aquí:
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/
comunicacion/doc57da5af826579-
CONTES-SENSE-FADES.pdf
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https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/especial-dia-universal-dels-nens/video/5963732/

Secundària
 
 
 
 
 
Y si pasara aquí? Save Siria Children
 
 
 
 
 
 
5 mentiras sobre los MENA
 
 
 
 
 
 
Pel·lícula: Todos los niños invisibles.
Subtitulada al castellà.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documental: MENAS, son problemàtics?

El viaje de Said. Recursos didàctics aquí
https://espanolparainmigrantes.files.word
press.com/2009/05/el_viaje_de_said.pdf

Especial Drets de la infància i menors migrants INFO K

Disponibles a youtube
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Contes i recursos didàctics sobre
persones refugiades i migrades

Caminos de luces y sombras: Recurs de l'OIM (Organització
Internacional de les Migracions. Disponible en pdf. aquí:
https://programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/ot_-
_historias_luces_y_sombras.pdf

Amigas y amigos de otros lados: Contes d'Acnur sobre les
perrsones refugiades. Disponibles en pdf. aquí:
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2018/04/cuentos-de-
refugiados.pdf

 Secundària.

Quadern d'activitats per educar en Drets Humans i cultura
de la pau. José Tuvilla.
https://convivencia.files.wordpress.com/2008/11/actividades_cultur
apaztuvilla-200068p.pdf

Primària

Exposició nòmades: migracions forçades. La Coordinadora
d'ONGD i aMS de Lleida pot cedir als centres educatius aquesta
exposició de 50 il·lustracions gràfiques fetes per artistes d'arreu
del món sobre la temàtica de les migracions i cedir imatges en
format pdf. per treballar-la a l'aula. Podeu veure el catàleg online
aquí: https://issuu.com/coordinadora-ongd-
lleida/docs/cat_c3_a0leg_20humor_c3_a0lia_20n_c
Per més informació: sensibilitzacio@coordinadora-ongd-lleida.cat

L'ametller que no va poder fugir. Conte d'ACNUR. Disponible aquí:
http://www.cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/1641
23299/LAmetllerNoVaPoderFugir.pdf/31c62697-c669-41e0-85f0-
ed9c2c40a045
Activitats sobre el conte aquí: http://www.mhic.net/wp-
content/uploads/2013/09/refugiats-7-10.pdf
 

Kaló taxidi. Recurs de la guia didàctica sobre migracions a la
Mediterrània Entreterres. Podeu trobar la dinàmica i més

recursos d'aquest tipus aquí:   http://entreterres.org/kalo-taxidi
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Dinàmiques i jocs 
Primària

#JotambeEmMoc:  
La campanya #JoTambeEmMoc la va crear l'organització Metges del Món Catalunya en motiu
del Dia Mundial de les persones Refugiades l'any 2018 per recordar que Migrar és un Dret
Universal i per subratllar que tots, per un motiu o altre, ens movem. L'objectiu de l'activitat és
entendre la migració com un tret característic de les societats humanes des de tota la història,
vinculat a un món cada cop més connectat, però també cada cop més hostil i perillós per
diferents raons. 
Activitat
Podeu cercar vídeos amb testimonis de persones que expliquen perquè han migrat buscant a
la web #JoTambeEmMoc, utilitzant alguns dels vídeos de testimonis que heu trobat en aquest
dossier o buscant al cercador de youtube "històries de persones refugiades". 
Preguntem a classe: qui de vosaltres s'ha mogut d'un barri de la ciutat a un altre? o s'ha mudat
de poble o ciutat? qui ha vingut d'un altre país? i d'un altre continent? Podem compartir amb la
classe per quins motius ens hem mogut? 
 
Investigació de la història familiar
Preguntarem a casa per la història de la nostra família. Hi ha membres de la família que han
migrat? algun germà o germana ha marxat a l'estranger a buscar feina? Potser algun avi o àvia
o besavi  ha hagut de fugir per amagar-se per condicions polítiques durant la dictadura o la
guerra? Penseu potser que us agradaria estudiar a l'estranger per tenir més oportunitats de
grans o per aprendre un idioma?
Quan haguem compartit a la classe les històries familiars i els motius perquè s'han mogut
(alguns motius, si els alumnes no se senten còmodes compartint-los, poden dir simplement
que són "privats") imaginarem que tot el periple que han viscut els nostres familiars o amics
els haguéssim de viure a l'edat que tenim ara i sols, sense estar acompanyats pels pares i per
ningú adult. 
 



QUAN VIATJAR NO ÉS UN PLAER
 
Recurs de Linguapax i Unescocat (2007) per sensibilitzar sobre les persones refugiades, però
que es pot adaptar a la realitat dels Menors Migrants. L'objectiu és comprendre millor els
sentiments i els motius d'una persona jove o menor que migra.
 
Material
• Un tros de paper per cada participant. Si hi ha cinc grups caldran papers de cinc colors
diferents. Tots els membres d’un mateix grup tindran el mateix color.
• A més, un membre de cada grup ha de rebre un paper addicional amb la paraula «MENA».
• Cartells amb descripcions breus de diverses situacions (bones i dolentes): zona de guerra,
àrea subdesenvolupada de fam crònica, regió devastada per un desastre natural (inundacions,
terratrèmols...), minoria perseguida o marginada, democràcia estable, pobresa i atur etc.
 
Passos a seguir
Amb un joc de simulació es pretén entrar més realment en la situació que pot viure un menor
migrant. La proposta que fem és una adaptació del que porta el mateix nom: Refugiats
(Christian Aid, Londres).
1. Per tal de posar l’alumnat en situació, se suggereix fer-los canviar d’aula i portar-los a un
espai més petit i menys còmode.
2. Una vegada instal·lats, formarem cinc grups d’unes quatre o cinc persones i cada grup
representarà un país. A cada país se li assigna un color. Cada membre del grup ha de rebre un
paper amb el nom d’aquest país. A un sol membre de cada país se li dóna, a més, un paper
amb la paraula «MENA». Assignarem a cada país una situació política, social, econòmica, com
ara «dictadura militar», «zona de guerra», «regió subdesenvolupada de fam crònica», «àrea
devastada per un desastre natural», «democràcia estable» persecució de persones
homosexuals, país pobre amb alta taxa d'atur . Etc.
El professor explicarà que a cada grup hi ha un «refugiat en potència», una persona que no
està d’acord amb aquesta situació i intentarà fugir-ne amb la dificultat afegida que fugirà sol/a i
sent menor d'edat. El grup haurà de decidir en quines condicions permetrà aquesta marxa.
Per ajudar a entendre la dinàmica es poden plantejar qüestions com ara: si haguéssiu
d’abandonar sobtadament la vostra llar, què us emportaríeu? Què us costaria més de deixar? I
si en arribar al lloc que us han adjudicat no hi hagués res, com recomençaríeu la vostra vida?,
etc.
3. A continuació,  els alumnes i les alumnes que tenien el paperet on hi havia la paraula MENA 
 formaran un grup. A partir d’aquest moment, l’escenari es transforma. Endrecem els cartells
que parlaven de situacions desastroses i es formen tres grups: el «país acollidor», «la família
refugiada» i una ONG que vetlla pels drets de les persones. Cada grup treballarà per separat
en la preparació de la fase següent.
 

DENIP 2020 10

 Secundària.
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El treball del grup «país acollidor» que representarà l'administració, consisteix a preparar les
condicions d’admissió dels que volen entrar en el seu país; tenint en compte que són menors
d'edat i que tenen l'obligació per llei d'acollir-los. El seu raonament ha de justificar-se parlant de
l’extensió del seu país, de la llengua, de la religió, de la precarietat de l’habitatge, etc. La tasca
del grup de MENA serà preparar una breu explicació del perquè van fugir del seu país i
organitzar una estratègia per ser admesos. Hauran de demostrar que són menors d'edat i
defensar-se de les acusacions de delinqüència. L’ONG ha de preparar la defensa i l’ajuda,
recorrent a la llei i als drets de la infància i a l'administració per preparar centres d'acollida.
L'ONG també haurà de fer pressió a l'administració i a l'opinió pública recordant que els
menors migrants estan protegits pels drets de la infància i que s'han d'habilitar recursos per
acollir i escolaritzar aquestes persones. Si hi ha prous alumnes podem fer un grup que
representi la ciutadania i aquest grup pot dividir en persones "a favor" de l'acollida  dels MENA i
persones "en contra" que donin els seus argument per acollir o no acollir.  Fins i tot es pot crear
un subgrup de periodistes.
 
Els donem 30 minuts per preparar les respectives estratègies. Comença l’exposició per part de
cada grup de les seves raons per tal de condicionar l’acollida dels MENA (el país acollidor), voler  
i defensar el dret a ser acollits (lMENA i ONG). Es pot reflexionar sobre el poder sobre l'opinió
pública dels periodistes segons el que diuen dels MENA als diaris. Es poden utilitzar exemples
de mitjans reals. És recomanable disposar d’un parell d’observadors que ens ajudin a fer l’anàlisi
del desenvolupament de l’activitat.
Acabada l’exposició dels grups, ja podem passar a fer la posada en comú, que alhora esdevé
l’avaluació. És molt recomanable que quedi per escrit l’acord o les condicions finals.
Avaluació
L’avaluació socioafectiva ens ajudarà a conèixer el grau d’implicació de l’alumnat i els seus
sentiments envers aquest tipus de situacions. Podríem emprar preguntes del tipus: com t’has
sentit amb el canvi d’espai? Quins han estat els detalls de l’activitat que t’han fet sentir pitjor?
Per què? Has pensat en algun moment en alguns refugiats concrets? Per què? Has après alguna
cosa que no sabies? Creus que la nostra actitud és la més correcta davant aquestes situacions?
Per què? Etc. Reflexioneu també sobre l'ús del mot MENA i com canvia la relació amb les
persones al posar-los aquesta etiqueta. 
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Mediateca: notícies sobre
menors migrants

DINÀMICA 
Amb alumnes de batxillerat, es pot fer un anàlisi de com

diferents mitjans aborden la temàtica dels menors
migrants i reflexionar sobre com afecta la manera en
què ens presenten l'actualitat a l'hora de crear-nos
prejudicis i idees sobre un tema Quina conclusió,

sensació o opinió ens genera cada una d'aquestes
notícies? Són objectius els mitjans de comunicació? heu

detectat algun comentari, judici o enfoc no adequat?
Podrieu imaginar que un diari d'un altre país parlés
d'aquesta manera dels adolescents del nostre país? 
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Sac
Solidari
Podeu trobar més recursos educatius i

didàctics sobre aquest i altres temes al

sac solidari, a la web de la

Coordinadora d'ONGD i aMS de

Lleida

El sac solidari és un recull de recursos

didàctics i de sensibilització que han elaborat

les ONG i entitats socials i solidàries de la

Coordinadora d'ONGD, dirigit a la

comunitat educativa, a les administracions, al

sector de la cooperació i al públic general.,

però especialment als Centres educatius.

 

 

Hi  podeu trobar materials i recursos

didà ctics sobre les migracions, el

deute extern, medi ambient, els ODS,

els drets humans, la interculturalitat,

la cooperació per al

desenvolupament, cultura de pau i

no-violència, comerç just i economia

social i solidària, etc. 

Consulteu la web de la
coordinadora:

http://www.coordinadora-
ongd-

lleida.cat/ca/sacsolidari/




