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CONTINGUTS

I. Marc conceptual sobre el dret d’asil i les persones refugiades
– Tendències i xifres sobre desplaçament forçat al món
– El dret asil en el sistema universal de DDHH
– El dret asil a nivell europeu
– El dret asil a nivell estatal

II. Com treballar els drets humans a l’aula vinculant-los a la realitat de l’asil i els 
desplaçaments forçats
– Les vulneracions de drets humans i la situació de les persones desplaçades 

forçosament
– Fronteres internes i externes de la Unió Europea

III. Les vulneracions de drets humans i la situació de les persones desplaçades 
forçosament a les fronteres internes i externes de la Unió Europea
– Maleta pedagògica per tractar a l'aula
– Dossiers pedagògics d'informe de frontera per tractar a l'aula
– El sistema d'acollida de persones refugiades

IV. Les persones refugiades i els seus processos d’inclusió a casa nostra: eines 
per al combat de rumors, estereotips i prejudicis envers les persones 
refugiades
– Eina pedagògica Camins de Refugi - CCAR
– Com tractar a l'aula el marc europeu i estatal d'asil i com afecta a les persones 

migrants i refugiades

OBJECTIUS

El curs abordarà el dret d’asil en les seves dimensions universal, europea i 
estatal, així com la realitat del desplaçament forçat, dotarà als i les 
professores de contingut teòric i d’eines pedagògiques per tal de treballar els 
drets humans a l’aula, analitzarà les situacions de vulneracions de drets 
humans que es produeixen a les fronteres europees a través de 
testimoniatges i dossiers pedagògics, donarà espais als processos d’acollida i 
inclusió de persones refugiades així com a les estratègies anti-rumors i es 
proporcionarà una bateria de continguts per a treballar a l’aula amb la 
finalitat de combatre els discursos contraris a la població refugiada i migrant.

DESPLAÇAMENTS FORÇATS,
FRONTERES, ASIL I DRETS HUMANS


