
SANT BOI 
COMPROMESA

SANT BOI 
COMPROMESA

Desplacades
Dia Mundial de les Persones Refugiades 
Projecte escolar de commemoració del DMPR



SANT BOI 
COMPROMESA

Planificacio de l’activitat:
1. A partir del febrer. Crida des de l’escola per recollir sabates. Us facilitarem un mo-
del. L’escola fa una crida a les famílies perquè aportin sabates per llençar. Aquestes sabates 
de qualsevol tipus i mida, aparellades o desaparellades, seran el material de base per treba-

llar.

2. A partir de mitjans de febrer i fins a principis de maig. Taller amb la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat.
Durada: 1h 30 minuts

Contingut 

Introducci0
Per cinquè any consecutiu us convidem a participar en la commemoració del Dia Mundial de les 
Persones Refugiades, un projecte dirigit a les escoles de Sant Boi   promogut des de l’Ajuntament 
i el Can Castells Centre d’Art amb la col·laboració de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i 
de l’artista santboiana Nien Boots per reivindicar el dret d’asil i el paper de Sant Boi com a Ciutat 
Refugi.

Per aquest curs, us proposem generar un espai de coneixement sobre les raons que expliquen 
que 84 milions de persones arreu del món es trobin en situació de desplaçament forçat mal-
visquin en campaments de refugiats. A través de la reflexió i el treball plàstic, ens acostarem a 
aquest concepte alhora que expliquem els drets de les persones a migrar i demanar asil.  

El context de la covid-19 ens porta a plantejar una activitat que respecti els grups bombolla i eviti 
les situacions de risc, sempre intentant mantenir l’essència del projecte: a partir de la reflexió i 
treball a les aules sobre el dret d’asil es fomenta la reflexió plàstica i col·lectiva que conjumina 
el treball de cada alumne per generar una instal·lació comunitària pública que ocupa la plaça de 
l’Ajuntament el 20J. Una obra col·lectiva que ens ajuda a pensar els drets de les persones 
refugiades i alhora homenatjar-les.

Objectius:
• Afavorir una reflexió sobre els drets de les persones refugiades i traslladar-la al llenguatge 

plàstic
• Generar un espai de trobada i construcció artística comunitària dels diferents centres educa-

tius participants.

1ª part: Situació del desplaçament forçat el món. Dret a migrar i dret d’asil. 
Motius que generen refugi.

2ª part: Generar un debat a l’aula. Què passa si desplacem el nostre punt de vista 
i ens posem a la pell de les persones que es veuen obligades a desplaçar-se. Com 
ens sentim? Quines reflexions ens sorgeixen?
Quines preguntes. 

3ª part: Individualment, sintetitzar aquests pensaments en una reflexió i una pre-
gunta. Al final de l’activitat, quedarà recollides aquestes idees en un únic document 
de tota la classe que servirà de base per al treball plàstic.
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3. Després del taller i fins a finals de maig. Treball plàstic a l’aula.

Prèvia: l’escola haurà de fer una crida a les famílies perquè aportin sabates per llençar. Aquestes 
sabates (de qualsevol tipus i mida, aparellades o desaparellades), seran el material de base per 
treballar.

Primer pas: Cada infant comptarà amb una sabata. La sabata servirà de 
motlle per configurar una petjada en les cartolines. Cada infant haurà de fer 2 
petjades, una amb cada color.

Segon pas: Pintar tota la sabata (la part visible) d’un mateix color. 

Tercer pas: Mentre s’asseca la pintura, cada infant  traslladarà les reflexions 
en missatges específics. En la cartolina de color verd hi escriurà, segons el seu 
punt de vista,  dues  reflexions sobre què significa viure un desplaçament forçat. 
Posteriorment, en la cartolina de color terra formulara una pregunta per dirigir a 
una persona desplaçada o refugiada. 

Quart pas: Quan la sabata estigui seca es graparan els dos missatges a la 
sola.

1 de juny 2022
Recollida del material. Ruta per totes les escoles per recollir totes les sabates i 
els missatges corresponents, base de la instal·lació que prepararà Nien Boots  i el 

Can Castells Centre d’Art pel 20 juny.

20 Juny 2022  
A la plaça de l’Ajuntament s’hi podrà veure la instal·lació a partir de les 10h del 
matí. De moment, a causa de les restriccions, no es preveu organitzar cap activi-
tat conjunta si bé, aquells grup-classe que ho desitgin poden acostar-se a veure 
el resultat. A més a més, en alguns espais de la ciutat (encara per definir) s’hi 
instal·larà informació sobre la realitat dels Camps de refugiats al món. A mesura 
que es concreti l’activitat, us ampliarem la informació.

Del 1al 29 d’Octubre 2022 
Visita guiada a l’exposició al Can Castells Centre d’Art.
L’exposició farà dialogar peces d’artistes locals amb les d’artistes internacionals 
i alhora recollirà diverses expressions del treball realitzat per les escoles en els 
darrers cinc anys per commemorar el 20J.  

Calendaritzacio: 
Es recomana fer aquest treball a l’aula poc temps despres que el taller amb la CCAR per tal de 
tenir les reflexions més fresques. En tot cas, s’hauria d’acabar abans de finals de maig.

Les escoles podran visitar l’exposició i realitzar una visita guiada de la mà d’una persona refugiada.

Us facilitarem les materials per tenir una obra homogeni
I us enviarem un turorial

Si els dubtes son sobre el taller contacte: 
csopena@santboi.cat


