FEDAC Sant Andreu

EL CAMÍ DELS REFUGIATS. UTILITZEM TWITTER
PER DONAR A CONÈIXER EL QUE ESTÀ PASSANT
Què vull transmetre?

Materials

Donar a conèixer la vulnerabilitat
dels DDHH en el cas dels refugiats.
Utilitzar les xarxes socials per fer
aquest servei.

Ús del mòbil a l’aula

Desenvolupament de l’activitat
La segona part del Dia de la Diversitat a la nostra escola s’ha inclòs dins
del projecte el Camí dels Refugiats,
l’alumnat a l’activitat ﬁnal van escollir
el respecte per la diversitat i el bon
ús de les xarxes socials. Això s’esqueia totalment amb el projecte
d’ApS programat pel segon trimestre que inclou l’ús de les xarxes socials com a eina per divulgar les
situacions de vulnerabilitat en que
es troben els refugiats, donar a
conèixer els aprenentatges que
s’estan fent al voltant d’aquest tema,
i per tant empoderar a l’alumnat
com a ciutadans actius a les xarxes
tot aprenent a fer-ne un ús responsable.
Material complementari
@CRefugiats seguint aquest perﬁl
podreu veure els tweets que ha publicat l’escola i els RT d’alumnes

Disposició del grup
L’alumnat treballa a l’aula normal o a
una sala polivalent, hi ha moments
de treball en gran grup, d’altres en
grup petit i moments de feina individual.
La divulgació via twitter és part de la
feina individual, es transmeten coneixements, preguntes i reﬂexions
fruit del treball a classe que inclou:
visionat d’obres d’art (Siro López)
visionat de documentals, joc de les
Fronteres Invisibles, xerrades amb
testimonis i tallers de dinàmiques,
tot relacionat amb el Camí dels Refugiats.
Difusió
El propi ús de Twitter enllaçat
amb el Twitter de l’escola fa d’altaveu de l’activitat, a més a més
es programa una activitat de
l’alumnat de 4t d’ESO amb
l’alumnat de 4t de primària i,
probablment, tot i que està pendent, una amb les famílies de
l’escola

