
Apropem-nos a Palestina

Xarxa d’Enllaç amb Palestina
c/Leopoldo Alas, 12

08012 Barcelona
telf. 932 378 461

educacio@palestina.cat
www.palestina.cat

Projecte educatiu i recursos pedagògics
sobre Palestina

mailto:educacio@palestina.cat
http://www.palestina.cat/


QUI SOM

La Xarxa d’Enllaç amb Palestina 
(XEP) és una associació catala-
na que neix el 2002 amb l’ob-
jectiu d’unir els esforços desti-
nats a assolir un procés de pau 
justa a Palestina, a través de la 
promoció d’activitats i recursos 
de sensibilització adreçats a la 
societat civil catalana.

La XEP promou la solidaritat 
amb Palestina amb activitats  
diverses i plurals. Les activitats 
més habituals són, entre d’al-
tres, xerrades, concerts, expo-
sicions, accions de denúncia, 
projeccions de vídeos fins a se-
minaris.

-  Ampliar els materials dispo-
nibles de la XEP adreçats a 
treballar els drets humans, la 
resolució pacífica dels con-
flictes, el respecte per a les 
diferents cultures i el reconei-
xement de la interculturalitat 
en el marc del conflicte pa-
lestí.

-  Facilitar l’accés i la consul-
ta dels materials per part dels 
alumnes, mestres i professors, 
així com persones que hi es-
tiguin interessades.

- Donar suport i assessora-
ment al professorat per apro-
par i tractar la realitat que 
es viu a Palestina fent que 
l’alumnat participi reelabo-
rant coneixements i constru-
int valors.

A QUI VA DIRIGIT

A les escoles, als instituts, als 
esplais, als agrupaments es-
coltes, als centres cÌvics, als 
centres d’educació especi-
al, als centres que organitzen 
jornades culturals o activitats 
extraescolars.

PROJECTE 
“ACOSTEM-NOS A 

PALESTINA”

Donar a conèixer el conflicte 
que es viu actualment a Pales-
tina de manera didàctica i fa-
cilitar -ne el seu tractament per 
sensibilitzar i fomentar valors 
com la solidaritat i el compro-
mís.

I aquests pròxims anys volem 
aconseguir:

foto: XEP, escola d’Hebron amb ordre 
d’enderrocament de l’exercit israelià per  
la seva proximitat a una autopista utilit-

zada pels colons, 2010.

foto: XEP. Palestina 2009

això és un checkpoint

Exemple del dossier “Una terra sense 
poble per a un poble sense terra”

Perdua de terra a Palestina (1946-2000)



PROPOSTA 
PEDAGÒGICA DESCRIPCIÓ QUÈ PRETENEM EDATS

Xerrada 
“Què està passant a 
Palestina?”

Explicació introductòria de la 
situació del conflicte entre Israel i 
Palestina, fent un repàs de la his-

tòria i la realitat actual. A 
càrrec d’un voluntari de la XEP 

que ha estat a la zona.

Aproximar el conflicte a través de la 
història fins a l’actualitat per entendre 

la situació actual a Palestina

Adults
Batxillerat

ESO
Primària: CM i CS 

Exposició itinerant 
“AMB ELS NOSTRES 
ULLS”

Mostra fotogràfica a partir de 5 
eixos temàtics (Jerusalem, el mur, 
checkpoints, camps de refugiats i 

Hebrón) a través de plafons, 
imatges i explicacions.

Es pretén donar a 
conèixer les dificultats que porta la 
ocupació en la vida quotidiana dels 

palestins.

Totes les edatsotes les edats

Cuinem i tastem!
Taller de tast de menjar àrab aaller de tast de menjar àrab a 

càrrec d’un voluntari palestí.

Conèixer la cultura que 
compartim a tota la 

Mediterrània mitjançant la 
cuina i el menjar.

Totes les edats

Dossier de treball 
“UNA TERRA SENSE 
POBLE PER UN POBLE 
SENSE TERRA”

Dossier de làmines de treball 
disponible en tres formats (DIN 
A3, DIN A4 i DIN A2) amb activi-
tats d’anàlisi i reflexió, individuals 

o en grup,  sobre la situació 
actual a Israel i Palestina.  

Explorar el conflicte àrab-
israelià a través d’un 

discurs visual que exposa de forma 
amena l’absurd de la situació actual.

CS de Primària
Primer Cicle d’ESO

“Hi havia una vega-
da…a Palestina”

Recull de tres contes palestins: 
dues històries tradicionals i un 
conte elaborat per nens i nenes 
d’un camp de refugiats palestí.  

Apropar-nos a la cultura 
palestina mitjançant la 

literatura infantil.

Primària: EI, EP i 
Educació especial

Exposició sobre Drets i 
Apartheid.

Exposició que compara el siste-
ma d’apartheid (segregació) del 
règim de Sud-Àfrica amb l’actual 
situació a Palestina. Es reflexiona 
sobre els estats racistes posant 
d’exemple Israel i els sionisme. 
Planteja l’estratègia de boicot 
com una possibilitat de solució..

Donar a conèixer què és el BDS (Boi-
cot, Desinversions i Sancions) i 

reflexionar sobre les seves possibilitats 
de resolució.

2n Cicle d’ESO
Batxillerat

Adults

Documental 
“MÉS ENLLÀ DEL MUR. 
CANÇONS CONTRA 
L’APERTHEID”

Visionat del documental basat 
en el relat de l’experiència vis-
cuda a Palestina per una briga-
da de músics catalans. Posterior 
debat i mostra musical a càrrec 
d’un dels músics participants en 

el projecte.

Mostrar el testimoni de com la música 
pot convertir-se en un 

instrument de solidaritat,  
resistència i intercanvi.

ESO
Batxillerat

Adults

A més a més, a la Xarxa disposem 
d’altres activitats que poden com-
plementar aquest projecte. Es tracta 
d’una col·laboració puntual  amb el 
col·lectiu Pallasos en rebeldía. Està 
emmarcat dins del projecte Festi-
clown Palestina http://festiclownpa-
lestina2010.wordpress.com/
La seva proposta pedagògica s’ano-
mena “Fronteres mòbils” (Barreres a 
l’educació) 

Mitjançant l’art del clown es repre-
sentarà un “checkpoint” (punt de 
control militar) per introduir la situa-
ció quotidiana que es troba la gent 
palestina. Es complementarà amb 
una projecció audiovisual i un de-
bat posterior per generar reflexió.
S’adreça a totes les edats i nivells 
formatius. 

SERVEI DE PRÉSTEC D’ALTRES 
RECURSOS

A  la Xarxa disposem de material 
escrit (llibres, revistes, mapes) i au-
diovisual (documentals, pel·lícules) 
de consulta i préstec. Aquest ser-
vei pretén ser un suport per ampli-
ar informació i coneixement sobre 
el conflicte a Palestina.
Properament tindrem el catàleg 
digitalitzat a la nostra web 
www.palestina.catINFORMACIÓ I CONTRACTACIÓ

“Acostem-nos a Palestina” 
Tècnic del projecte 
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educacio@palestina.cat
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