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El Casal dels Infants treballem amb les escoles fent aliança educativa i 
compartint valors amb l’alumnat i tota la comunitat escolar.

Acostem realitats i les connectem, per transformar i transformar-nos. Creiem que l’educa-
ció, des de la reflexió i la participació, és fonamental per avançar cap a una societat més 
justa i solidària on tots els nens i nenes, adolescents i joves tinguin les oportunitats ne-
cessàries per tirar endavant.

Davant la situació d’excepcionalitat que tots i totes hem viscut a causa de 
la pandèmia de coronavirus, i  els diversos escenaris que presenta el nou curs 
escolar als centres educatius, l’Escola Suma vol continuar treballant amb 
vosaltres colze a colze, oferint-vos recursos pedagògics per a treballar amb 
l’alumnat. 



Us presentem la proposta Escola Suma a online,
per treballar la sensibilització de l’alumnat sobre les desigualtats 
socials de manera telemàtica.

Us oferim una serie d’activitats noves, algunes d’elles relacionades directa-
ment amb el context actual, enfocades a la reflexió, participació i implica-
ció dels i les alumnes.

Estan pensades per a ser realitzades online, sigui de manera individual, en 
petits grups o amb tot el grup classe.

Us facilitarem l’accés als materials de suport per a realitzar-les pel vostre 
conte, i us oferim també la disponibilitat de l’equip Escola Suma per a 
participar en la dinamització, oferir-vos l’acompanyament necessari per a 
dur-les a terme i proporcionar un retorn a l’alumnat de les activitats realitza-
des. 

Perquè, malgrat la distància, continuem sentint-vos
properes en el compromís de crear, entre tots i totes,
una societat més justa i cohesionada on tots els nens

i nenes gaudeixin de les mateixes oportunitats.



Proposta
d’activitats

Poseu-vos en contacte amb nosaltres a escolasuma@casaldelsinfants.org 
i us farem arribar els materials necessaris (presentacions, vídeos, articles...)
per a realitzar les activitats.



Abans de començar...

Us proposem conèixer-nos una mica més a
través d’aquests materials: 

Vídeo Sóc somriure 

Vídeos La cursa de la vida (Primària / ESO)

Presentació Escola Suma - Casal dels Infants 



Activitat 1
M’agradaria dir-te
Visionat del curtmetratge documental Viaje a lo desconocido, en el que un 
menor marroquí explica el seu dia a dia provant d’emigrar.

Reflexió individual o conjunta a partir de les preguntes que us proposem i 
redacció d’una carta dirigida al protagonista del curtmetratge. 

Preguntes per a la reflexió: 

• Quines oportunitats té el protagonista allà on viu? 
• Creus que s’hi pot construir un futur? 
• Què vol el protagonista?
• Per què?
• Creus que té alternatives? Quines? 
• És perillosa la manera com intenta emigrar? 
• Creus que ho fa per divertir-se? 
• Quina idea té de la situació a Espanya? Creus que es correspon amb 

la realitat? 
• Quina edat creus que té el protagonista? 
• Com creus que se sent?
• Imagina que has nascut en un indret del món on no tens
      oportunitats, què creus que faries?

Escriu una carta al protagonista del curtmetratge, què li diries?



Activitat 2
Nous idiomes, noves amistats
Visionat del curtmetratge Nous idiomes noves amistats, en el que un ado-
lescent nouvingut d’un altre país comença en un institut nou amb les dificul-
tats que la seva situació li comporta.  Reflexió individual o conjunta a partir 
de les preguntes que us proposem i redacció de propostes per facilitar 
l’acollida a les aules de l’alumnat provinent d’altres països. 

Preguntes per a la reflexió:  

• De quin país ve el protagonista? 
• Quin problema té? 
• Com creus que se sent? 
• Què provoca un canvi en la situació? 
• Has conegut algú a la teva escola en una situació similar a la del
      protagonista? 
• D’on venia? 
• Quina edat tenia? 
• Com has actuat? 
• Com creus que et sentiries si haguessis d’emigrar amb la teva família i 

començar a una escola nova, sense poder-te comunicar amb els com-
panys i companyes i sense entendre les explicacions dels professors? 

• Quines dificultats tindries? 
• Què creus que seria el més difícil? 
• Què creus que t’ajudaria? 
• Quin suport es dona a la teva escola als nois i noies nouvinguts
      d’altres països? 

Escriviu, en petits grups o individualment, 5 propostes per facilitar 
l’acollida a les escoles de l’alumnat provinent d’altres països.



Activitat 3
Podries ser tu
L’Ilham, el Tchacka, el Trimon, l’Abdoul i la Marina són joves participants als 
nostres projectes socials que lluiten cada dia per superar les dificultats 
per a la seva integració.

Us proposem conèixer-los a través dels vídeo testimonials que hem creat 
per a cadascun d’ells i d’elles i reflexionar, en grup o individualment, a 
través de les preguntes que us proposem. 

Si us animeu, feu un vídeo o una gravació d’àudio amb preguntes que 
us agradaria fer a aquest joves, envieu-los al mail d’Escola Suma i us farem 
arribar les seves respostes. 

Podeu treballar tots els vídeos o escollir el testimoniatge que preferiu. 

Preguntes per a la reflexió relacionades amb
el contingut dels vídeos: 

• Què significa el hyjab per l’Ilham?
• És decisió seva dur-lo o l’han obligada?
• Quines dificultats troba per dur el vel?
• Com van reaccionar a la seva escola? Per què creus que van
      reaccionar així?
• Per què creus que els pares de l’Ilham li van demanar que es tregués 

el vel? 
• Alguna vegada has mirat amb desconfiança una dona amb vel?
      Per què? 
• Què creus que hi ha darrera el rebuig? 
• Creus que ha estat valenta la decisió de l’Ilham?

Vídeo
Ilham



Vídeo
Tchacka

• D’on és el Tchacka?
• Saps on és? Busca a quants quilòmetres de distància es troba de Bar-

celona. 
• Quins estudis ha dut a terme a Barcelona?
• Què li ha impedit aconseguir un contracte de treball?
• Ha patit el racisme? On? 
• Com creus que s’ha sentit el Tchacka?
• Què els hi diu als joves amb qui té contacte a l’Àfrica? 
• Què creus que seria el més difícil si et trobessis sol en un altre país?
• Com t’agradaria que t’acollissin?

Vídeo
Trimon

• Què és la identitat? 
• On va néixer el Trimon?
• D’on és originària la seva família?
• De quin conflicte ens parla? 
• Quins exemples ens dona d’aquest conflicte? 
• Com és la relació del Trimon amb la seva família? 
• Quina relació hi veus entre el conflicte del Trimon i la cultura
      tradicional?



Vídeo
Abdoul

• On va néixer l’Abdoul? 
• Quins problemes hi havia al seu país?
• Quins obstacles va trobar durant el procés migratori?
• Com va entrar al Marroc? 
• I a Espanya?
• Quant temps va durar el viatge de l’Abdoul?
• Quants quilòmetres va recórrer per arribar a Europa? 
• Com creus que es va sentir durant el viatge?
• I quan per fi va arribar a Espanya? 
• T’imagines fent un viatge com aquest amb només 15 anys? Quina 

creus que seria la teva motivació per fer-ho? 
• Per què creus que l’Abdoul vol que es conegui la sea història?

Vídeo
Marina

• Per què va començar a venir al Casal la Marina?
• Què hi va trobar?
• Quina problemàtica va patir relacionada amb l’habitatge?
• Com li va afectar?
• Com creus que et sentiries si et trobessis en una situació similar?
• Abans d’escoltar el testimoni de la Marina, eres conscient de que 

moltes persones, a la nostra ciutat, veuen vulnerat el seu dret a l’ha-
bitatge? Què en penses?

• Quin suport rep la Marina al Casal? 
• Creus que és important el suport emocional? Per part de quines per-

sones el reps tu?



Activitat 4
COVID-19 A: Desigualtats
Les desigualtats en temps de crisi encara es fan més evidents, i el confi-
nament que estem vivint agreuja moltes de les situacions de les famílies 
més vulnerables. 

Lectura de l’article 5 focus d’atenció en aquests primers dies de confinament 
i reflexió, individual o conjunta, a través de les preguntes que us proposem.

Preguntes per a la reflexió:  

• Creieu que totes les persones vam viure el confinament de la mateixa 
manera? 

• Tots i totes ens vam trobar amb les mateixes dificultats?
• De què creus que depèn haver-lo viscut millor o pitjor? 
• Quines dificultats afegides van tenir, durant el confinament, les famí-

lies en situació de vulnerabilitat? 
• A tu què és el que et va ajudar durant el confinament?
• Què va ser el més difícil? 
• Saps què és la bretxa digital? 
• Quina relació hi trobes amb el confinament?

Un cop llegit l’article i treballades les preguntes en grup, organitzeu a tra-
vés de les XXSS i la pàgina web de la vostra escola una campanya de cap-
tació de fons per donar suport a les famílies més vulnerables de la nostra 
societat,  implicant-hi a tota la comunitat escolar. Contareu amb l’acompan-
yament de l’equip d’Escola Suma i us podem facilitar materials gràfics per 
difondre la campanya.



Activitat 5
COVID-19 B: Racisme
Lectura de l’article Denuncien actituds racistes vers la comunitat xinesa pel 
coronavirus. Reflexió, individual o conjunta, a través de les preguntes 
que us proposem. 

Preguntes per a la reflexió:  

• Com creieu que ha viscut aquesta situació la comunitat xinesa que 
viu a Catalunya? 

• Abans del confinament, vau tenir/observar actituds racistes cap a 
persones d’origen xinès? (transport públic, comerços, escola…) 

• Vau sentir rebuig/por cap a les persones d’origen xinès? 
• A què es deu aquesta por/rebuig? 
• Tractant-se de persones residents a Catalunya, què les diferenciava 

de la resta de la ciutadania? 
• Creieu que estava justificada aquesta discriminació racial?  
• Com es deuen haver sentit aquestes persones? 
• Hi veieu alguna relació amb la desinformació? I amb els prejudicis?
• Us agradaria que us tractessin així? 

A les nostres ciutats hi ha moltes persones d’origen estranger que
pateixen el racisme cada dia. Què els dirieu a aquestes persones? I a les 
que tenen actituds racistes?



Activitat 6
COVID-19 C: Paral·lelismes
Cada any milers de persones proven d’arribar a Espanya provinents d’al-
tres països amb l’objectiu de construir-se un futur millor i, en la majoria de 
casos,  el que es troben són un munt d’obstacles i dificultats, portes tancades, 
rebuig i racisme. 

Hi trobeu algun paral·lelisme entre la situació dels espanyols que es tro-
baven a l’estranger i no podien tornar a casa a causa de la pandemia de 
coronavirus i les que poden haver viscut milers de persones migrants? 

Lectura dels articles La odisea de los españoles que intentan regresar desde 
diversos lugares del mundo i La odisea de volver a casa: españoles a miles de kiló-
metros sin billete de vuelta por el coronavirus. 

Reflexioneu sobre els conceptes que us proposem, poseu-ho en comú i 
comenteu què en penseu. 

Als articles que has llegit es parla de tancament de fronteres, de condicions 
infrahumanes, de por, tensió, indignació, d’abandonament per part de les 
autoritats, de països que veten l’entrada a les persones de nacionalitat espan-
yola… 

Què en penses? En què et fan pensar aquests conceptes? Quin paral·lelis-
me hi trobes amb la situació de les persones migrants? 



Activitat 7
COVID-19 D: Actitud positiva
Què aprenem de la crisi del coronavirus? Visionat del vídeo ¿Qué apren-
demos de la crisis Coronavirus? Reflexió, individual o conjunta, a través de 
les preguntes que us proposem i la creació de pancartes amb missatges 
positius. 

Preguntes per a la reflexió: 

• Què vas aprendre durant confinament? 
• Quina actitud vas tenir?
• Creus que vas mantenir una actitud positiva?
• Creus que vas col·laborat en que a casa teva hi hagués bon ambient? 

De quina manera?
• Com ens sentim quan mantenim una actitud positiva? 
• Fes un llistat de 5 coses positives del confinament. 
• Poseu en comú els llistats amb els companys. Coincidiu en el que 

considereu positiu del confinament? Es tracta de coses materials? 
• Creieu que és important estar acompanyat en aquesta situació? 

Elabora una pancarta algun dels aprenentatges que extreus de 
la situació de confinament i que vulguis compartir amb la teva 
família, amics, els companys de classe… 

Un cop tots i totes hagueu fet la vostra pancarta, feu-ne una foto i realitzeu 
un fotomuntatge en vídeo de totes les coses que heu après durant el 
confinament, mostrant que de qualsevol situació se’n pot treure alguna 
cosa positiva. Compartiu-lo a les XXSS i etiqueteu-nos per aconseguir que 
aquest missatge positiu arribi a moltes persones.



Activitat 8
Còmic On a plate
Lectura del còmic On a plate, on es mostren les desigualtats entre un nen 
i una nena que viuen en entorns diferents des de la infància fins l’edat adul-
ta i com el context on creixen determina les seves opcions de futur.

Debat i reflexió a través de les preguntes que us proposem sobre la
igualtat d’oportunitats i el concepte de pobresa hereditària.

Preguntes per a la reflexió: 

• Com és la casa del Richard? I la de la Paula? 
• Com és la seva escola? 
• Què volen els pares i mares dels protagonistes?
• Quines són les preocupacions dels pares i de les mares? Són les ma-

teixes pels pares del noi que pels de la noia? 
• Quines dificultats es troben els protagonistes? 
• Quines són les preocupacions del noi? I de la noia? 
• Quines oportunitats es presenten als protagonistes? 
• Creieu que tots dos s’han esforçat de manera equitativa? 
• Creieu que les diferències entre els entorns del Richard i la Paula de-

terminen les seves opcions de futur?



Activitat 9
Veus d’infants en temps de crisi
Us proposem 3 activitats de reflexió relacionades amb el documental 
Veus d’infants en temps de crisi.

1- Per a la reflexió i debat proposem una serie de preguntes basades en 
alguns dels comentaris dels infants protagonistes del vídeo.

• La Laura, en el vídeo diu que és important reconèixer els nostres 
drets. Per què? Què en penseu?

• En Michael diu que tots els nens i nenes no tenen les mateixes opor-
tunitats. I vosaltres, què en penseu? Per què? Què vol dir no tenir 
les mateixes oportunitats? Quines oportunitats necessita un infant? 
Quines oportunitats heu necessitat vosaltres per estar on esteu o 
fer el que feu? Com pot afectar que un infant no tingui les mateixes 
oportunitats que un altre en el present i en el futur quan sigui adul-
t/a? Quines idees se us acuden per a millorar aquestes desigualtats? 

• L’Angel ens diu que “Un nen o una nena necessita tenir els pares al 
costat”. Què passa quan no és així? Què passa quan això és degut a 
que els pares i mares han de treballar moltes hores i els infants estan 
sols a casa? Què es podria fer per a canviar això?

• La Tahina diu que a Catalunya i a tota Espanya, si no tens diners no 
pots fer res. Creus que és cert? Pensa en les coses que fas que costen 
diners i en les coses que no en costen: què pesa més? 

• La Jazmín ens diu que hi ha qui té i qui no té. Que qui té s’està en-
riquint i el qui no té, s’està empobrint cada cop més. I que cada cop, 
hi ha més extrems. Esteu d’acord? Si creieu que no és així, què en 
penseu? Si  creieu que aquesta afirmació és certa, per què creieu que 
passa això? Com ho podem fer per a què els que tenen més es preo-
cupin pels que tenen menys? De què penseu que depèn tenir diners 
o no tenir-ne? És quelcom que cadascú triem? Té a veure amb les 
oportunitats que tens mentre creixes?  

• La Tahina diu que no s’escolta igual a tots els infants, què n’opines? 
Com són les coses, a casa teva, a la teva escola, al teu entorn? A qui 
s’escolta més i a qui s’escolta menys?



2- Les coses bàsiques

Al vídeo es fa menció a les coses bàsiques per a ser feliç. 

Individualment feu una llista que contingui les coses que considereu bà-
siques per a ser feliços i després poseu-les en comú amb tots els companys 
i companyes. Creeu una única llista de les coses bàsiques per ser feliç amb la 
que estigueu tots i totes d’acord. 

3- Conclusió 

El vídeo comença amb una noia entrevistada que diu: “hay muchas cosas que 
piensan los niños que irían bien para el mundo”. 

Us proposem que cadascú de vosaltres comparteixi amb el grup en una 
breu frase què creu que aniria bé per al món i per a millorar tot el que 
no ens agrada. Si us animeu, podeu fer-ne pancartes i compartir-les a les 
XXSS. 



Activitat 10
Reflexionem sobre desigualtat social
Reflexioneu, en grup o individualment, sobre la desigualtat social amb 
els continguts que us farem arribar. 

Preguntes per a la reflexió:

• Què determina que un nen o nena tingui més o menys dificultats a la 
seva vida? Creieu que l’entorn on naixem condiciona l’accés a opor-
tunitats educatives i desenvolupament de capacitats personals? 

• Com a part d’una societat, com a individus, escoles, empreses, agents 
socials o administracions públiques, tots tenim drets i deures enfo-
cats a la construcció d’una societat justa per tots els seus membres, 
independentment del seu origen social, econòmic, cultural, religiós 
o la seva procedència. En el vostre cas, què implica formar part del 
vostre barri, de la societat on viviu? 

• Què podem aprendre de les persones amb més dificultats a la seva 
vida? Reflexioneu sobre els valors de l’esforç, de la constància i de la 
resiliència. 

• Què podem aprendre de les persones que han nascut a altres llocs 
del món i que són també part de la nostra societat? Creieu que hi ha 
només una manera correcte de veure el món? 



Activitats per a realitzar com
a tancament de les altres 

ESCOLTEU-NOS
Feu sentir la vostra veu difonen el missatge de desigualtat. Amb 
tot el que heu treballat, ajudeu-nos a difondre el missatge perquè 
arribi al màxim de gent possible. 

Escriviu un rap en grup o realitzeu una pancarta individualment 
amb el missatge que us sembli més important de fer arribar a la 
gent, compartiu-ho a les XXSS i etiqueteu-nos per aconseguir que 
arribi a moltes persones. 

DIFON EL MISSATGE 
Comparteix el que has treballat amb les persones amb qui convius. 
Realitza l’activitat que has fet amb el grup classe dinamitzant-la tu 
per a la teva familia. 

Si esteu interessats en la nostra proposta, sigui per a realitzar-la 
pel vostre conte o amb l’acompanyament de l’equip d’Escola Suma, 
contacteu amb escolasuma@casaldelsinfants.org i us facilitarem 
l’accés a tots els materials de suport.




