
'TOTES I TOTS SOM MIGRANTS'

El 18 de desembre és el Dia Internacional del Migrant, una data 
establerta per les Nacions Unides per recordar i reivindicar els 
drets de totes aquelles persones que migren, sigui per motius 
laborals, polítics, ambientals, personals... i siguen migracions 
internacionals, intranacionals, camp-ciutat, etc.

A l’escola aprofitarem aquesta commemoració per a reflexionar 
amb diferents activitats sobre una realitat ben present a la 
nostra comunitat educativa. Aquesta és una iniciativa comparti-
da. Tant l’AMPA com el Claustre s’han coordinat per fer possible.

NOM ______________________________________________

ANY DE NAIXEMENT________________________________

D’ON VA MARXAR____________________________________

ON VA ANAR____________________________________

QUAN VA PASSAR___________________________________

MOTIU

MITJÀ DE TRANSPORT__________________________________________________________

FOTO
(o dibuix en cas

de no tindre cap)

la
 po

rta verda

COMISSIÓ D’ACOLLIDA I INTERCULTURALITAT
DEL CEIP PARE CATALÀ

laportaverda1234@gmail.com

ampaparecatala.org

En aquesta activitat concreta, us demanem que ajudeu a les vostres filles i fills a trobar un 
familiar, amic o amiga propera que siga o haja segut migrant, i, que empleneu la fitxa 
adjunta. Entenent 'migrant' tal com diu el diccionari: "Individu que es desplaça aperiòdi-
cament generalment a una distància considerable". Es a dir, aquell que ix del seu país, 
ciutat o poble per a establir-se en un altre. 

El vostre fill o filla haurà de lliurar la fitxa a la seua mestra o mestre abans de dimarts 13 de 
desembre. Amb el conjunt de fitxes es construirà un mural que s’exposarà a l’escola.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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