ACTIVITAT PER A
EDUCACIÓ INFANTIL / PRIMÀRIA / SECUNDÀRIA / BATXILLERAT

PASSAPORT D’ACOLLIDA
OBJECTIUS
• Reconèixer el passaport i altres
documents d'identitat com a reflex del
nostre dret a la identitat i a la ciutadania.
• Empatitzar amb la situació d'altres
infants i pensar què podem tindre en comú
amb ells.
• Comprometre'ns amb els drets de la
infància arreu del món i participar en este
compromís com a ciutadans a través d'una
petició.

MATERIALS NECESSARIS

El passaport és un document d’identitat que ens permet viatjar més
enllà de les fronteres dels països. Tenir un passaport d’un lloc o un
altre afecta les nostres opcions reals de moure’ns pel món i, si
perdem el passaport o el visat, ens el retiren o ens el deneguen,
podem tenir molts problemes quan viatgem. El passaport és un
reflex del nostre dret a la identitat, del nostre dret a una
nacionalitat, de la nostra ciutadania i de la possibilitat que totes les
persones tenim de viatjar, desenvolupar-nos i buscar noves
oportunitats.
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• Un full de passaport per persona. El
passaport es pot descarregar i
personalitzar a unicef.es/educa.
• Material per escriure i acolorir.
• Foto de carnet de cada participant
(opcional; es pot substituir per un
autoretrat).
• Fotos de llocs de viatge, personals o
retallades de revistes, bitllets de
transport, entrades a museus, tiquets...
• Barra adhesiva, grapadora i paper de
colors o washi tape per enquadernar el
passaport.

MATERIAL DE SUPORT
• Guia d’activitats i recursos d’educació
en drets i ciutadania global sobre els drets
dels infants migrants i refugiats,
disponible a unicef.es/educa.

unicef.es/educa
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Creem el passaport. Entre tots crearem un passaport molt especial
en què no importen els països visitats, sinó les persones que hi acollim:

El PDF amb els fulls del passaport es pot descarregar a
unicef.es/educa i es pot imprimir per les dues cares en
A3 o A4, per obtenir un passaport de mida A4 o quartilla,
respectivament (els fulls aniran doblegats sobre si mateixos).
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Es reserven els dos primers fulls, impresos per les dues
cares, que serviran per enquadernar les pàgines que
generem entre tots. La que correspon a la coberta es pot imprimir
en cartolina per fer un passaport més consistent.
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El PDF tindrà un full individual per participant. Cada participant en rep un, en el qual s’identifiquen i s’exposen els seus gustos,
les seves preferències de viatge i els seus desitjos per a la humanitat. El full té un altre espai que cal omplir posant-nos en el
lloc d’un nen o una nena que acollim simbòlicament. A la part del darrere es poden fer dibuixos, enganxar fotografies de viatge, bitllets
de transport i tiquets, i escriure missatges de benvinguda i sobre viatges. Per a nens i nenes molt petits, el procés es pot adaptar i se’ls
pot ajudar a omplir el passaport o a posar-hi només dibuixos.
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Els fulls es pleguen
sobre si mateixos de
manera que les pàgines “Sóc” i
“Acullo” queden a l’interior,
l’una davant de l’altra. Quan hi
són tots, es col·loquen uns sobre
els altres i es cobreixen amb els
fulls que hem reservat, deixant a
l’exterior el que correspon a la
coberta, i tot es grapa pel plec.
Per ocultar les grapes i adornar
el passaport podem enganxar
una tira de paper de color o un
tros de washi tape.
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A l’interior de la coberta del davant hi posem les nostres
firmes i a l’interior de la coberta del darrere hi podem
posar una foto de grup, un dibuix o missatges de bons desitjos.
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Ja tenim el nostre passaport d’acollida! El podem exposar en un lloc ben visible de l’aula perquè
no se’ns oblidi el nostre compromís amb la defensa dels drets de la infància arreu del món.
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CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA INFÀNCIA
Amb motiu del dia de la infància podem fer un petit acte
públic, a l’escola o en col·laboració amb el municipi, en el
qual podem convidar altres classes del nostre centre
educatiu o les nostres famílies i amics. En aquesta
celebració llegirem el manifest que inclou el passaport, i hi
afegirem missatges d’acollida, desitjos d’un món millor o
compromisos personals. Podem fer arribar una còpia del
nostre passaport a les autoritats locals perquè ens donin suport en el nostre
compromís d’acollida. Feliç Dia de la Infància!

Si teniu imatges d’aquesta activitat, les podeu publicar a
www.unicef.es/educa per compartir la vostra experiència amb altres
centres educatius que participen amb UNICEF.
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Edició:
UNICEF Comitè Espanyol
www.unicef.es/educa
Els materials educatius, recursos i activitats sobre
drets d’infància, desenvolupament sostenible i
ciutadania global formen part del treball en Educació en drets i ciutadania global d’UNICEF Comité
Español, que anteriorment han estat publicats
sota la marca Enrédate i al web www.enredate.
org. Els judicis i opinions expressats no representen necessàriament el punt de vista d’UNICEF.

UNICEF promou els drets i el benestar de tots els
infants en tot allò que fem. Amb els nostres aliats,
treballem a 190 països i territoris per transformar
aquest compromís en accions pràctiques, centrant els nostres esforços en arribar especialment
als nens i nens més vulnerables i exclosos per a
benefici de tots els infants, siguin on siguin.

Aquesta publicació forma part d’un projecte
finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID). El
contingut d’aquesta publicació no reflecteix necessàriament l’opinió d’AECID.

Aquesta publicació ha estat creada sota una llicència Creative Commons Atribución- NoComercialSinDerivar 4.0 Internacional, excepte per aquells
continguts en el què es defineix un altre tipus de
llicència.

