
 
 

 
 

 
 

Projecte de les migracions. L'alumnat de 5é
nivell de Primària visita l'embarcació de
Salvament Marítim al Port de Xàbia i
aprenen la manera d'humanitzar conceptes
com ara: migrant, desplaçat o refugiat. 
                - Enllaç al vídeo
                - Enllaç a l'article

Universitat Jaume I 
Universitat d'Alacant 
Universitat Politècnica de València 

Recull de recursos per a l'autoaprenentatge
i millora de les competències lingüístiques i
comunicatives. Trobareu els enllaços a les
diferents Universitats: 

Dia
internacional de
la persona 
 migrant
Servei d'Educació Plurilingüe
Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació

Rebost Digital (ReDi)

ReDi és un repositori educatiu i
col·laboratiu on el professorat pot trobar
propostes de treball per a totes les etapes
educatives. Us destaquem "Paraules i
fets" per a treballar amb l'alumnat
nouvingut a classe.

CEIP Mediterrània, Xàbia

Protocol d'acollida
d'alumnat nouvingut

El CEFIRE d'Educació Inclusiva publica
una infografia sobre el protocol d'acollida
d'alumnat nouvingut, especialment el
desplaçat, als centres educatius de la
Comunitat Valenciana.

IES les Foies, Benigànim

Amb motiu del dia de les persones
migrants, l’IES les Foies convoca amb la
col·laboració de l’Ajuntament de
Benigànim, el concurs per a la creació
d’un CARTELL destinat a ser la imatge
representativa en commemoració de la
celebració.

Diputació de València 

El Servei de Normalització Lingüística de la
Diputació de València proposa diversos
recursos per a aprendre valencià, com ara:
escoltar textos, fer dictats, millorar
l'escriptura, fer exercicis o resoldre dubtes
lingüístics. 

L'Institut Valencià d'Art
Modern 

L'IVAM impulsa el projecte 'Poliglotia' amb
l'objectiu d'obrir el museu a diverses
llengües i pràctiques culturals presents. Les
diferents activitats proposades es podran
realitzar fins al mes de maig de 2022.

UJI - UPV - UA MEFP - INTEF - CEDEC

El projecte "Las lenguas que nos rodean"
té com a objectiu: ressaltar la importància
de l'aprenentatge de llengües, potenciar la
diversitat lingüística, promoure la
comunicació intercultural i incrementar
l'aprenentatge de llengües dins i fora dels
centres educatius.

 Fundesplai. Món escolar

Un recull de 10 curtmetratges que pot
ser molt útil per engegar un espai de
reflexió. 
Un recull de 100 contes i novel·les per a
infants i joves (de 3 a 18 anys) perquè
sempre és una bona idea proveir-nos de
lectures que ens emocionen i
commouen.

Fundesplai presenta dues propostes sobre  
 migracions, refugi i convivència: 

https://portal.edu.gva.es/ceipmediterrania/2020/11/30/projecte-sobre-migracions/
https://www.javea.com/alumnos-del-ceip-mediterrania-aprenden-sobre-las-migraciones-del-siglo-xxi/
https://www.javea.com/alumnos-del-ceip-mediterrania-aprenden-sobre-las-migraciones-del-siglo-xxi/
https://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/cal/assessories/catala/autoformacio/recursos/
https://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/cal/assessories/catala/autoformacio/recursos/
https://web.ua.es/es/cau/
https://web.ua.es/es/cau/
http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/1002555normalv.html
http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/1002555normalv.html
https://rebostdigital.gva.es/category/ferramentes-tic/publicacions/
https://rebostdigital.gva.es/category/ferramentes-tic/publicacions/
https://rebostdigital.gva.es/category/ferramentes-tic/publicacions/
https://educacio-valencia.es/wp-content/uploads/2021/02/Protocol-Acollida-Imprimible.pdf
https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#acollida
https://ieslesfoies.org/concurs-de-cartells-del-migrant/
https://www.dival.es/va/normalitzacio/content/recursos-aprendre-valencia
https://www.dival.es/va/normalitzacio/content/recursos-aprendre-valencia
http://portal.dival.es/es/normalitzacio/
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=980257
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=980257
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/realengua/contenidos/lenguasquenosrodean/nuestra_biografa_lingstica.html
https://escoles.fundesplai.org/blog/lleure/10-curtmetratges-sobre-migracions-i-refugi-per-lescola-o-lesplai/
https://escoles.fundesplai.org/blog/recursos/100-contes-i-novelles-per-a-infants-i-joves-sobre-migracions-i-refugi/
https://escoles.fundesplai.org/blog/recursos/100-contes-i-novelles-per-a-infants-i-joves-sobre-migracions-i-refugi/

