Hem deixat enrere un any amb grans dificultats per a milions de nenes, nens, joves i famílies
en tot el món. És cert que els desafiaments segueixen presents: els reptes globals de la
pandèmia de la COVID-19, la crisi climàtica i les profundes desigualtats ens criden a actuar
amb més unió i urgència que mai.
Però el 2020 també hem enfortit la nostra il·lusió i compromís, com a ciutadania global que som. Una
de les coses més importants que hem après és que unides i units arribem més lluny, assolim més
metes. També hem vist amb claredat que el dret a l’educació és la clau per aconseguir aquest món
inclusiu, just i sostenible que necessitem, en què no deixem ningú enrere.
Et sumes a córrer en aquesta cursa compartida, en la qual guanyem de la mà? Podrem aconseguir la
meta del dret a una educació que no deixi ningú enrere?
La unitat didàctica que tens entre mans està dissenyada per treballar amb nenes, nens i joves el
dret a una educació inclusiva i de qualitat, que no deixi ningú enrere, per donar resposta a les
desigualtats que han augmentat per la COVID-19. Aquesta serà la gran meta de la Cursa
d’Entrecultures “Corre per una causa” que tindrà lloc en diferents territoris durant el curs escolar
2020/2021. Hi podràs trobar una sèrie d’activitats i eines perquè les nenes, nens i joves participants
a la cursa puguin comprometre’s amb una educació que no deixa ningú enrere, com a causa per la
qual participar el dia de la cursa.
En aquesta unitat didàctica podreu trobar propostes educatives per treballar en grups adaptades a les
següents franges d’edat:
•
•

De 6 a 11 anys.
De 12 a 18 anys.

La unitat didàctica està pensada per assegurar les mesures sanitàries i protocols de prevenció
de la COVID-19, ja que el desenvolupament es planteja en espais oberts, en aules d’educació física,
o amb grups de nenes, nens i joves en el treball d’oci i temps lliure.
La duració aproximada, flexible segons la disponibilitat i necessitats de cada grup, és d’una hora. En
l’apartat d’annexos trobareu tot el necessari per a l’aplicació de cada unitat.
Davant qualsevol dubte respecte de la utilització d’aquest recurs, podeu posar-vos en contacte amb
l’equip educatiu d’Entrecultures. A més, ens encantarà que ens feu arribar com a ha anat l’aplicació
de l’activitat. Expliqueu-nos la vostra experiència, suggeriments i qualsevol tipus de comentari,
contactant-nos a través del correu electrònic educacio.catalunya@entrecultures.cat.
Per conèixer més sobre el treball d’Entrecultures en la defensa del dret a l’educació en temps de la
COVID-19, podeu accedir al darrer informe, La vuelta al cole: un reto global a la sombra de la
pandemia. https://www.entreculturas.org/es/publicaciones/informe-la-vuelta-al-cole-un-reto-global-lasombra-de-la-pandemia
Per conèixer més sobre la Cursa d’aquest any, visita’n pàgina web.
https://www.correperunacausa.org/
Quedem a la vostra disposició i esperem que aquestes unitats didàctiques us siguin d'utilitat.

UNITAT DIDÀCTICA: 6-11 ANYS

Conte
de la c

OBJECTIUS
1. AFAVORIR la reflexió sobre el dret a una educació inclusiva i de qualitat des d’un àmbit
global, especialment davant les desigualtats creixents per la crisi de la COVID-19.

2. FOMENTAR la comprensió sobre la importància d’incloure totes les persones, i mobilitzarnos en els nostres entorns per No deixar ningú enrere.

3. PROMOURE que les nenes i nens es mobilitzin i es comprometin en el dret a l’educació i
participin a la Cursa Solidària d’Entrecultures “Corre per una Causa”.

MATERIALS
Projector per a la primera part de l’activitat.
Espai obert on puguin moure’s lliurement i mantenir la distància de seguretat.
Reproductor de música.
Altaveus.
Música (proposem la cançó de Vivir - Rozalén i Estopa,
https://www.youtube.com/watch?v=iqHb7Wan98E)

DESENVOLUPAMENT DE LA UNITAT
Comencem indicant al grup que ens hem de preparar per a poder participar a la Cursa
d’Entrecultures “Corre per una Causa” d’aquest any 2021. Per començar a contextualitzar la temàtica
veiem en grup l’espot promocional de la cursa, disponible a la pàgina web de la Cursa
https://www.correporunacausa.org/concretament en el següent enllaç:
https://youtu.be/OHUuUdVSEPM.
En finalitzar, obrim una pluja d’idees amb el grup preguntant-los sobre què han vist en el vídeo. Què
els ha suggerit? Per quina raó pensen que correm aquest any? Què té d’especial aquest any?
Què ens motiva més a córrer? Recollim les seves idees i introduïm que aquest any correm per
mobilitzar-nos per totes les nenes i nens del món que s’han vist afectats per les conseqüències
de la COVID-19. Especialment per aquelles i aquells que han vist interrompuda la seva educació,
que segueixen sense tenir-hi accés, o que no compten amb els recursos necessaris per aprendre de
manera inclusiva.
Podem donar una mica més de context, explicant que des dels seus inicis, la crisi de la COVID-19
va provocar el tancament d’escoles a 188 països de tot el món, deixant fora a 1.600 milions
d’estudiants, més del 91% de la població escolar mundial. També ha crescut el que coneixem com a
bretxa digital, i això vol dir que més de la meitat de la població estudiantil del món no té ordinador a
casa i el 43% (més de 700 milions) no té accés a internet. Això fa que moltes nenes, nens,
adolescents i joves, a més de no poder anar a l’escola, tampoc rebin educació a distància. A això se li
suma l’especial vulnerabilitat d’alguns col·lectius la situació dels quals abans de la crisi era ja
molt greu, com són les persones refugiades, les dones, nenes i nens víctimes de violència, o que
necessiten una major adaptació pel seu accés a l’educació, com les persones amb diversitat
funcional i capacitats diferents.
Aquesta unitat didàctica ens farà posar el focus en la importància de no deixar ningú enrere. Per a
això proposem una dinàmica que tingui com a base l’ús de la llengua de signes i l’adaptació d’una

activitat d’educació física perquè totes les nenes i nens hi puguin participar. En cas d’haver-hi
persones amb visibilitat reduïda o discapacitat visual al grup, suggerim adaptar el material al Braille o
a veu, perquè també puguin entendre totes les instruccions de la dinàmica. Igualment, per aquelles
nenes o nens amb discapacitat física, l’activitat es podrà adaptar perquè puguin participar-hi sense
desplaçar-se.
Per continuar amb la dinàmica, després de la introducció, els presentarem tres paraules molt
importants, que seran les nostres claus per aconseguir la meta d’una educació que no deixi
ningú enrere (podem ampliar les paraules o utilitzar-ne altres de diferents):

CUIDAR

EDUCACIÓ

INCLUSIÓ

A cada nena i nen se li proposarà aprendre’s un dels conceptes, el que esculli o el que li indiquem
per tal que hi hagi un número equilibrat per a cada paraula. Per aprendre com s’expressen aquests
conceptes podem utilitzar l’enllaç següent: https://www.spreadthesign.com/es.es/search/. Els
explicarem que la llengua de signes és coneguda i utilitzada arreu del món, per a milions de
persones, per comunicar-se en cas de tenir alguna discapacitat auditiva o de parla. És tot un
llenguatge complex amb un abecedari propi i maneres distintes d’expressar paraules, sentiments i
conceptes. Algú el coneixia abans? L’han fet servir alguna vegada? Us animeu a aprendre una
paraula per començar? Coneixeu el significat de totes? En cas que no, en farem una breu
explicació de cada una.
Un cop cada nena i nen hagin après el seu signe, ens reunirem en un espai diàfan, a l’aire lliure si
és possible, i guardant la distància de seguretat necessària. L’educador o educadora farà sonar
la música i demanarà a les nenes i nens participants que caminin lliurement per l’espai. En cas que
algun participant no pugui desplaçar-se per qualsevol causa, demanarem a algun company que
l’acompanyi de manera segura, o com alternativa, podem demanar que totes i tots ballin sense
desplaçar-se gaire.
Quan la música es pari, cada nena i nen farà el signe que li correspongui i haurà de buscar els
altres dos signes que són diferents al seu. D’aquesta manera, faran un equip de tres creant un
cercle, sempre mantenint la distància de seguretat necessària. En la següent ronda, tornaran a
caminar, aquesta vegada amb el seu equip de tres, i quan pari la música hauran d’unir-se amb un
altre equip de tres, creant un cercle de sis persones aquest cop. I així successivament, fins
conformar un únic i gran cercle en què hi càpiguen totes les nenes i nens participants.
Un cop finalitzada l’activitat ens asseurem en el cercle que haguem creat, mantenint les distàncies de
seguretat, per reflexionar sobre els conceptes que hem après i la seva importància perquè totes les
persones se sentin incloses. Com us heu sentit? Ha estat fàcil aprendre la vostra paraula en
llengua de signes? Us agradaria aprendre més signes i maneres d’aconseguir que totes les persones
puguin participar i aprendre en igualtat? Quines altres accions de cura i inclusió fem normalment, o
se’ns ocorren que podríem fer a més, per tal que ningú quedi enrere?
En aquests moments en què milions de nenes, nens i joves estan vivint dificultats a l’hora d’anar a
l’escola i tenir una educació de qualitat, és més important que mai recordar el poder que tenen les
paraules CUIDAR, EDUCACIÓ i INCLUSIÓ. Nosaltres ara també som ambaixadors i representants
d’aquestes paraules, i ens donaran la força necessària per aconseguir la meta d’una educació
que no deixi ningú enrere.
Creieu que ara esteu preparades i preparats per a la gran cursa? Podem córrer de manera que
tothom, sense tenir en compte les seves capacitats, procedència, edat o gènere, puguin
aconseguir la meta, sense deixar ningú enrere?

UNITAT DIDÁCTICA: 12-18 ANYS

Cont
de la

OBJECTIUS
1. AFAVORIR la reflexió sobre el dret a una educació inclusiva i de qualitat a nivell global,
especialment davant les desigualtats creixents per la crisi de la COVID-19.

2. FOMENTAR la comprensió sobre la importància d’incloure totes les persones, i mobilitzarnos en els nostres entorns per No deixar a ningú enrere.

3. PROMOURE que les nenes i nens es mobilitzin i es comprometin en el dret a l’educació i
participin a la Cursa Solidària d’Entrecultures “Corre per una Causa”.

MATERIALS
Pissarra o paper continu per apuntar idees i respostes.
Projector per a la primera part de l’activitat.
Altaveus.
Espai obert on puguin moure’s lliurement i mantenir la distància de seguretat.
Abecedari de llengua de signes: https://blogs.iec.cat/lsc/alfabeto/alfabetdactilologico/?lang=es
Paraules amb lletres retallades (Annex 1).
Llapis i bolígrafs.

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT
Comencem indicant al grup que ens prepararem per a poder participar a la Cursa d’Entrecultures
“Corre per una causa” d’aquest any 2021. Per començar a contextualitzar la temàtica veiem en grup
l’espot promocional de la Cursa, disponible a la pàgina web de la Cursa
https://www.correporunacausa.org/, concretament a l’enllaç següent:
https://youtu.be/OHUuUdVSEPM.
En finalitzar, obrim una pluja d’idees amb el grup preguntant-los sobre què han vist al vídeo. Què els
ha suggerit? Per quina raó pensen que correm aquest any? Què té d’especial aquest any? Què ens
motiva més a córrer? Recollim les seves idees, i introduïm que aquest any correm per assegurar-nos
que no deixem ningú enrere davant les desigualtats que han crescut amb la pandèmia de la
COVID-19. Quines desigualtats creuen que estan augmentant, i afectant a nenes, nens, joves i
comunitats en el nostre entorn proper, i en el món sencer? Quina creuen que és la la clau per per no
deixar ningú enrere?
Podem generar una mica més de context, explicant que des dels seus inicis, la crisi de la COVID19 va provocar el tancament d’escoles a 188 països de tot el món, deixant fora a 1.600 milions
d’estudiants, més del 91% de la població escolar mundial. També ha crescut el que coneixem com a
bretxa digital, i això vol dir que més de la meitat de la població estudiantil del món no té ordinador a
casa i el 43% (més de 700 milions) no té accés a internet. Això fa que moltes nenes, nens,
adolescents i joves, a més de no poder anar a l’escola, tampoc rebin educació a distància. A això, se
li suma l’especial vulnerabilitat d’alguns col·lectius la situació dels quals abans de la crisi era ja
molt greu, com són les persones refugiades, les dones, nenes i nens víctimes de violència, o que
necessiten una major adaptació pel seu accés a l’educació, com les persones amb diversitat
funcional i capacitats diferents.

Per donar resposta a les desigualtats que han augmentat per la COVID-19, el 2020 la UNESCO va
posar com a focus l’educació inclusiva1, ja que encara són només un 10% els països d’arreu del món
que tenen lleis que busquen assegurar plenament la inclusió en l’educació de totes les nenes i
nens, sense importar la seva edat, gènere, procedència, capacitat ni el seu context sociocultural.
Podem nosaltres mobilitzar-nos també, com a ciutadania global, per aconseguir aquesta
meta?
Per a descobrir-ho, proposem fer una dinàmica que tingui com a base l’ús de la llengua de signes i
l’adaptació d’una cursa de relleus en la qual tothom pugui participar. En cas d’haver-hi persones
amb visibilitat reduïda o discapacitat visual al grup, suggerim adaptar el material al Braille o a veu,
perquè també puguin entendre totes les instruccions de la dinàmica. Igualment, per aquelles nenes o
nens amb discapacitat física, l’activitat es podrà adaptar perquè puguin participar sense desplaçar-se.
Abans de començar, els presentarem en una pissarra, projector o espai visible, l’abecedari de la
llengua de signes (https://blogs.iec.cat/lsc/alfabeto/alfabet-dactilologico/?lang=es). Algú el coneix?
L’han fet servir alguna vegada? Per què creuen que serveix aquest abecedari? Recollim les seves
respostes i les completem dient que la llengua de signes és coneguda i utilitzada arreu del món,
per milions de persones, per comunicar-se en cas de tenir alguna discapacitat auditiva o vocal. És
tot un llenguatge complex amb un abecedari propi i maneres diferents d’expressar paraules,
sentiments i conceptes, que ens permet comunicar-nos com altres idiomes. S’animen a aprendre
alguna lletra per començar a conèixer-ho?
Els demanem llavors que es divideixin en dos grups amb aproximadament el mateix nombre de
persones a cada grup, i que es col·loquin en una fila sense alterar-ne l’ordre. S’entregarà llavors
a cada persona una lletra escrita, que haurem preparat prèviament en papers individuals, solament
incloent les lletres de les paraules clau que indiquem a continuació. En funció del nombre de
participants de cada grup, es podran escollir dues de les paraules següents (Annex 1):

EDUCACIÓ (8 lletres)
INCLUSIÓ (8 lletres)

DRET (4 lletres)
ESCOLA (6 lletres)

PARTICIPACIÓ (12 lletres)
CIUTADANIA (10 lletres)
IGUALTAT (8 lletres)
D’aquesta manera, cada fila representarà una paraula amb les lletres en ordre, sent la primera
persona a córrer la que tingui la primera lletra de la paraula. Depenent de quantes persones hi
hagi en total durant l’activitat i a cada fila, es podran repartir més o menys lletres. Si no encaixa
perfectament el nombre de lletres per completar les paraules suggerides, podem buscar altres
sinònims amb un número de lletres suficient per tal que totes i tots els participants en rebin.
Quan entreguem les lletres escrites en paper, els demanem que les guardin en secret sense mostrarles a ningú més. Per a recordar-se de la seva lletra, hauran de trobar-la en l’abecedari de signes
que haurem projectat o ensenyat, i aprendre a fer-la amb les mans de manera dissimulada, perquè
1

Informe GEM 2020 - Educació i Inclusió, UNESCO.

la resta no els vegi. Després de donar-los uns minuts per aprendre la seva lletra en llenguatge de
signes, podrem començar la cursa de relleus!
A continuació, busquem un espai diàfan, idealment a l’aire lliure, on puguin respectar-se les
mesures de seguretat, i es pugui portar a terme el gran repte que els volem plantejar: una cursa
que no deixi ningú enrere. Com és possible això?; una cursa en la qal ningú quedi enrere, i no hi
hagi equip guanyador? Els plantegem aquest dilema, recordant-los que durant la dinàmica tinguin en
compte en tot moment la cura i participació de totes les companyes i companys.
És important que si es desplacen per l’espai, mantinguin l’ordre inicial de cada fila, ja que si no, el
repte serà molt més complicat. En l’arribar a l’espai diàfan o a l’aire lliure, les files hauran de
col·locar-se una al costat de l’altre, amb suficient espai entre ambdues. A cada fila, les persones
han de mantenir almenys 10 metres de distància entre si. Un cop s’hagin format les dues fileres, i
respectat els metres de distància, el desafiament serà que no puguin parlar durant tota la cursa, ja
que volem posar-nos en el lloc d’aquelles persones que utilitzen el llenguatge de signes, i hem de
concentrar-nos molt bé per aconseguir que ningú quedi enrere.
Les instruccions de la cursa de relleus es donaran a continuació:

a) La persona amb la primera lletra de cada paraula, al compte de tres, haurà de córrer o
desplaçar-se amb ajuda, en cas de ser necessari, fins la següent persona.

b) Quan hi arribi, respectant la distància de seguretat, li mostrarà la seva lletra en el
llenguatge de signes.

c) Tenint l’abecedari en un lloc visible de l’espai (això ho haurem d’organitzar abans de

l’activitat), la segona persona haurà d’anotar-se en el seu paper aquesta lletra, i recordar
com es representa.

d) Només quan la segona persona l’hagi escrit i après, i surti corrent cap a la tercera persona, la
primera podrà tornar al seu punt de partida.

e) Aquesta segona persona haurà de representar primer la primera lletra, i després la seva,

assegurant-se que la tercera persona aprengui ambdues lletres i les incorpori en ordre al seu
propi paper.

f) Així s’aniran transmetent totes les lletres de cada paraula, com relleus, a la fila
corresponent de cada grup.

g) La penúltima persona tindrà més lletres per apuntar-se i recordar, assegurant-se d’expressarles de manera clara perquè l’última persona aconsegueixi escriure la paraula completa.

En quant temps ho aconseguiran? Animarem tots dos grups a aconseguir completar la paraula el
més ràpid possible, tenint cura d’expressar-se amb claredat ja que si els falla una lletra, hauran de
tornar a començar des del principi.
Un cop ambdós grups hagin aconseguit completar la seva paraula, la tindran escrita al paper de la
darrera persona de la cursa de relleus, i hauran d’ordenar-se de nou en fila, mantenint la distància de
seguretat. Aquest cop cada persona mostrarà la lletra que hagi rebut a l’inici, en llenguatge de
signes i sense parlar, i hauran d’assegurar-se que l’altre grup desxifra la paraula completa. I
viceversa, amb el segon grup. Només quan hagin desxifrat ambdues paraules tots dos equips,
podran dir-les en veu alta, i el temps es pararà quan les dues paraules estiguin correctes.
Ho aconseguiran fer en el menor temps possible, i assegurant-se que totes les persones
participen d’igual manera, sense deixar ningú enrere?
Un cop finalitzada l’activitat ens asseurem en cercle, mantenint les distàncies de seguretat, per
reflexionar sobre els conceptes que hem après i la importància de cadascun perquè totes les
persones se sentin incloses. Per això els llençarem les preguntes següents: Com us heu sentit?

Ha estat fàcil aprendre la vostra lletra en llengua de signes, i recordar les dels altres? Us agradaria
aprendre més signes i maneres d’aconseguir que totes les persones puguin participar i aprendre en
igualtat? Quines altres accions de cura i inclusió fem normalment, o se’ns ocorren que
podríem fer a més, perquè ningú quedi enrere?
En aquests moments en què milions de nenes, nens i joves estan vivint dificultats a l’hora d’anar a
l’escola i tenir una educació de qualitat, és més important que mai recordar el poder que tenen les
paraules DRET, EDUCACIÓ i INCLUSIÓ. Nosaltres ara també som ambaixadors i representants
d’aquestes paraules, i ens donaran la força necessària per aconseguir la meta d’una educació que
no deixi ningú enrere.
Creieu que ja esteu preparades i preparats per la gran cursa? Podem córrer de manera que totes
les persones, sense importar les seves capacitats, procedència, edat o gènere, puguin
aconseguir la meta, sense deixar ningú enrere?

Contextualizaci
de la carrera

ANNEX 1
--------------------------------------------------------

EDUCACIÓ
INCLUSIÓ
DRET
ESCOLA
PARTICIPACIÓ
CIUTADANIA

