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Annex 1   Presentació Stop Mare Mortum

Projecte col·laboratiu per la resolució d'una mancança real en un camp de refugiats -



QUI  SÓN i QUÈ FAN?



IMRAN
24 anys
Enginyer 
químic

OMAR
17 anys

Entrenad
or

futbol

AHMAD
21 anys

Mecànic 
cotxes



PER QUÈ HAN DE FUGIR?



MASSAMBA / SENEGAL
Els seus pares no poden pescar

HASSINA / SAHARA OCCIDENTAL
El seu germà ha estat empresonat

MUSHAAB / SÍRIA
El seu país està en guerra

PER QUÈ HAN DE FUGIR?



*

PER QUÈ HAN DE FUGIR?
MALALA / PAKISTAN

Vol continuar anant a l’escola

AMMON / EGIPTE
No pot estimar a qui vol

AÏDA / Indonèsia
El nivell del mar ha pujat pel canvi climàtic 



*

QUI ÉS UNA PERSONA REFUGIADA?

DECLARACIÓ DELS DRETS HUMANS (1948)
– Art. 13: Lliure circulació i principi de no devolució.
– Art.14: Dret a l’asil: En cas de persecució qualsevol persona té 

dret a buscar asil.

CONVENCIÓ GINEBRA(1951)
«qualsevol persona que, a causa d’un temor ben fundat de ser 
perseguida per raons de raça, religió, nacionalitat, pertinença a 
un grup social particular o opinió política, és fora del país de la 
seva nacionalitat i és incapaç, o a causa d’aquest temor , no vol 
buscar protecció en aquest país, o que no tenint nacionalitat i 
trobant-se fora del país on residia habitualment, no pugui o, a 
causa d’aquests temors, no vulgui tornar-hi».



*

PER ON VÉNEN?

 Afganistan

Pakistan

Síria
Irak

Somàlia / EritreaSenegal



COM VÉNEN?



QUÈ S’EMPORTA L’IQBAL?



QUÈ T’EMPORTARIES TU?



QUÈ S’EMPORTA L’IQBAL?

Sabates
Neteja 
Diners
Mòbil
Roba
Medicines
Records
Carnet



QUINS PERILLS L’ESPEREN?



*



IDRIS



QUÈ ESTAN FENT ELS ESTATS DE LA UE?

• PRIORITZAR VIGILÀNCIA ENLLOC DE RESCAT



15/03/16

• REGATEIG EN EL REPARTIMENT DE MIGRANTS

• EUROPA
 Assumeix el compromís de reubicar-ne 160.000.

• ESPANYA
• Assumeix el compromís de reubicar-ne 16.000. 
• N’han arribat 313
• Té 19.200 sol.licituts d’asil, 68,5% denegades

QUÈ ESTAN FENT ELS ESTATS DE LA UE?



QUÈ ESTAN FENT ELS ESTATS DE LA UE?

• EXTERNALITZACIÓ DE FRONTERES

                                     ITÀLIA

        ESPANYA           GRÈCIA
                                                                          TURQUIA

MARROC LÍBIA



QUÈ ESTAN FENT ELS ESTATS DE LA UE?

Calais

                                                                     Austria     Hungria
                                                                Eslovenia                   Rumania
                                                                            Croàcia   Sèrbia 

                                                                          Bulgaria
                                                                               Macedònia    

• TANCAR FRONTERES

                           Ceuta-Melilla



GERMANS DUKHAN



15/03/16

ÉS LEGAL?

• Es prohibeixen les expulsions col·lectives (Article 19.1 de la Carta dels Drets 
Fonamentals de la UE)

• Principi de non refoulment: es prohibeixen les expulsions o devolucions a 
països on la vida de refugiats corri perill.  (Art. 33.1 de la Convenció de 
Ginebra de 1951)

• No es poden dur a terme devolucions o expulsions a països on no existeixi 
la possibilitat de demanar protecció internacional. (Art. 38.1 de la 
Directiva de Procediment per la Concesió de Protecció Int.)

• Lliure circulació i principi de no devolució (Artícle 13 DDHH)
• Dret a l’asil: En cas de persecució qualsevol persona té dret a buscar asil. 

(Artícle 14 DDHH)



CHRISTOFOROS



I QUAN ARRIBEN…?

VIOLÈNCIA 
DIRECTA

VIOLÈNCIA 
CULTURAL

VIOLÈNCIA 
ESTRUCTURAL

VISIBLE

INVISIBLE



I QUAN ARRIBEN…?



*

Desallotjament d’EKO



  QUÈ PUC FER PER L’IQBAL?



*

      QUÈ PUC FER?

• Donar suport a les persones refugiades que ja són aquí. 
• Fer aportacions econòmiques a entitats.
• Fer difusió de la tasca de les entitats que hi treballem.
• Col.laborar i participar d'espais de lluita com el nostre. 
• Donar suport i fer difusió d’iniciatives solidaries responsables.
• Informar-se bé de totes les iniciatives.
• Fer sensibilització al seu entorn.
• Evitar l’assistencialisme i promoure la militància.
• No permetre el discurs racista a cap nivell.
• Ser responsable en els nostre hàbits de consum.



*

      DESMUNTEM RUMORS:

• No tenim espai per a tothom.
A Espanya hi ha 3.000.000 d’habitatges buits

• I els d’aquí?
500.000 joves han emigrat en quatre anys, volem que els tractin bé

• No poden anar a un altre lloc?
El 80% dels refugiats són a països pobres.

• No els podem mantenir.
Frontera Espanya 2015: 290 milions / Frontex 2013-2015: 306 milions

• Entre els refugiats s’infiltraran terroristes!
Ells no ve en barques, venen en avió, amb passaport fals i diners

• Perquè hi ha tants homes?
Avantguarda de les famílies. Fugen del servei militar. Pocs 

recursos
• L’ajuda fa l’efecte crida

L’efecte crida el fa la guerra, els ajudem o no.



NOSALTRES
PERQUÈ?

El mes d’Abril de l’any 2015, en un naufragi prop d’Itàlia hi van morir 
més de 800 persones.

2000/15: Més de 30.000 morts o desaparegudes.
2015: Més d’1 milió de persones van arribar a Europa per mar

3.700 morts o desaparegudes al Mediterrani
50% menors

2016: més de 175.974 per mar han arribat a Europa  
(23/3/2016)

més de 714 morts o desaparegudes.

QUI SOM?
Voluntaris



*

QUÈ FEM?

SENSIBILITZACIÓ:
Xerrades a escoles, casals, esplais



*

QUÈ FEM?

MOBILITZACIÓ:
Manifestacions a les ciutats



*

QUÈ FEM?

INCIDÈNCIA POLÍTICA:
Reunions amb partits polítics



*

QUÈ VOLEM?

–Aturar les morts al Mediterrani
–Vies segures. Lliure circulació
–Canvi en les lleis de migració
–Defensa dels drets humans i la no violència



VOSALTRES TAMBÉ ELS PODEU AJUDAR



Annex 2   Explicació general del projecte

Projecte col·laboratiu per la resolució d'una mancança real en un camp de refugiats -



PROJECTE COL·LABORATIU PEL DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UN
CARREGADOR SOLAR

(Explicació general del projecte)

Us indiquem a continuació els principals punts que defineixen el projecte que ens ocuparà
els propers mesos:

DURADA: 18 sessions de classe, aproximadament 2 mesos i mig (gener, febrer i principis
de març)

OBJECTIU: Construir un carregador solar  en col·laboració amb una classe d’alumnes
de -Aquí dependrà del grup classe finalment escollit-

METODOLOGIA: El projecte seguirà les fases del projecte tecnològic, i durant el procés hi
haurà diverses classes de diferents tipus (treball  al  taller,  treball  autònom en grups a
l’aula, gravació de vídeo, videoconferències, treball de preparació previ a casa (flipped
classrom o classe invertida), treball cooperatiu...

GRUPS: Treballareu en grups de 4 alumnes que el professor us assignarà. Cada alumne
haurà de participar de totes les activitats del grup, i al mateix temps cadascú de vosaltres
tindrà  un  càrrec  de  responsabilitat  específic,  amb  la  qual  cosa  haureu  de  ser  els
coordinadors de grup d’algun aspecte que se us assignarà. 

ENTREGUES: El projecte està dissenyat per tal que si aprofiteu el temps que destinarem
a classe a fer les activitats no hagueu de dedicar-hi més temps a casa. De tota manera, si
en algun cas concret teniu alguna dificultat es demanarà que ho feu a casa per poder
avançar  feina.  És molt  important  que prepareu les  tasques indicades per  les  classes
invertides, per evitar pèrdues de temps estúpides.

AVALUACIÓ:  Hi  haurà  una  nota  grupal  i  una  nota  individual,  on  es  valorarà  tant  la
documentació que es vagi entregant setmanalment, com la documentació final. També es
valorarà  amb  un  20%  de  la  nota  l’actitud  mostrada  durant  el  desenvolupament  del
projecte, tant en actitud a classe com respecte els vostres companys de grup.



Annex 3  Pla d’organització interna de grup

Projecte col·laboratiu per la resolució d'una mancança real en un camp de refugiats -



Pla de Treball
Projecte col·laboratiu amb alumnes refugiats: el carregador solar

Grup:___________________
Membre del grup Rol assignat Compromisos 

1.

2.

3.

4.

Tasca Qui la fa? Data entrega Control Qualitat

    ✗ ✓ � � �
    ✗ ✓ � � �
    ✗ ✓ � � �
    ✗ ✓ � � �
    ✗ ✓ � � �
    ✗ ✓ � � �
    ✗ ✓ � � �
    ✗ ✓ � � �
    ✗ ✓ � � �
    ✗ ✓ � � �
    ✗ ✓ � � �
    ✗ ✓ � � �
    ✗ ✓ � � �
    ✗ ✓ � � �
    ✗ ✓ � � �
    ✗ ✓ � � �
    ✗ ✓ � � �



Annex 4  Storyboard / Guió de seqüències

Projecte col·laboratiu per la resolució d'una mancança real en un camp de refugiats -



Storyboard Projecte col·laboratiu pel disseny i contrucció d’un carregador solar

TempsTemps Plans

Diàleg:

BSO o sons: 

Efectes/decorats:

SeqüènciaSeqüència

Diàleg:

BSO o sons: 

Efectes/decorats:

PlansTemps

Seqüència Plans

PlansSeqüència

TempsTemps

Diàleg:

BSO o sons: 

Efectes/decorats:

TempsSeqüència PlansPlans

Diàleg:

BSO o sons: 

Efectes/decorats:

Seqüència

Diàleg:

BSO o sons: 

Efectes/decorats:

Diàleg:

BSO o sons: 

Efectes/decorats:



Annex 5 Acta de producció diària 

Projecte col·laboratiu per la resolució d'una mancança real en un camp de refugiats -



Acta producció diària
Títol de la reunió
Data: Hora: Lloc:

Reunió convocada
per

Assistents 

Tema  1 de l’ordre del dia
Temps assignat: Moderador:

Conclusions

Elements de l’acció Responsable Termini

Tema  2 de l’ordre del dia
Temps assignat: Moderador:

Conclusions

Elements de l’acció Responsable Termini

Tema  3 de l’ordre del dia
Temps assignat: Moderador:

Conclusions

Elements de l’acció Responsable Termini



Annex 6 Documentació prèvia Flipped 

Classroom. Edició de Vídeo 

Projecte col·laboratiu per la resolució d'una mancança real en un camp de refugiats -



Què és un documental?

Un documental és un vídeo 

basat en fets reals.

Podem donar informació, 

parlar d'històries nostres

o tant d'esdeveniments 

importants com d'altres de 

més quotidians.



 FINALITAT 

Fer un documental  
de 4 a 6 minuts de 

 durada

 GRUPS 

 Aquesta

  activitat es farà 
en grups de 4 

 TEMÀTICA 

 El nostre documental tractarà  
sobre el tema que us ha 

indicat el professor, ja que  

entre tots els grups de la 

nostra classe acabaran 

explicant completament qui 

som al grup classe mirall.



Par t 1- ESCRIU I 

DESENVOLUPA EL TEMA

 01 
Penseu, entre tots, 

els punts que podeu 

tractar respecte el 

tema que us ha tocat.

02 
Repartiu-vos les 

diferents tasques i els 

diferents punts per ser 

el més eficients 

possibles i aprofitar així 

el temps de classe.

03 
 Investigueu el 

tema fent recerca 

si cal

04 
Fes un StoryBoard I un 

guió en paper, aquest 
document serà la vostra 

guia cap a l'èxit!!!!



 Tasques Tècniques de  gravació

01
Reparteix les tasques

Mira l'assignació de tasques

al Sites, respecte a la gravació

d'imatges ha de ser realitzada

com a mínim per dues

persones.

02
Tècniques bàsiques de filmació

La gravació ha de ser en

horitzontal i si podem,

recolzarem el telèfon a una

paret per evitar el moviment...

03 
   Com enregistrar la veu 

 Descarregarem l’aplicació 

 AUDACITY o enregistrem 

 amb l’aplicació per defecte 

 del vostre telèfon. 

 Comproveu la 

 compatibilitat de formats.

 04 
 Producte final

Al Drive podreu accedir a la 

carpeta del vostre grup. El guió, 

documents, les imatges filmades i el 

documental final es desaran allà. 

A causa del pes de les imatges per 

passar-les al Drive necessitem un 

entorn WIFI o un cable USB. 

Recordeu portar-lo sempre a classe!NO SI



Pla americà Pla detall Pla general

També conegut 
com a pla de tres 

quarts, integra 
dels genolls fins

dalt.

Només mostra
un objecte en 

la seva
màxima

expressió.

Presenta als
personatges de cos
sencer i mostra amb 

detall l'entorn que els
envolta. 

Integra els
personatges en el seu
ambient. S'utilitza per 
començar una escena 
o per situar una acció.

Com ho gravem : tipus de plans 
 En el moment de la filmació del vídeo, és obligatori fer servir les següents tècniques: 

Primer Pla 

Persona capturada de 
la cintura cap amunt

o persona capturada 
del pit cap amunt.



Par t final: Edició del vídeo
El documental ha de ser una feina conjunta, tots heu de participar en l'edició, cadascun dels components

del grup serà responsable d'una petita part del metratge.

Ens descarregarem i instalarem

el programa VIDEOPAD :

Veure el següent tutorial:

http://www.nchsoftware.com/videopad/es/vppsetup.exe
https://youtu.be/oyjOMRq5Ezw
http://www.nchsoftware.com/videopad/es/vppsetup.exe
http://www.nchsoftware.com/videopad/es/vppsetup.exe


Annex 7 Fitxa anotacions vídeos
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TECNOLOGIA 2ON ESO

TEMA EXPOSAT: 

GRUP NUM: 

COMPONENTS: 

APUNTS/NOTES RESPECTE EL CONTINGUT:

PREGUNTA/ES QUE US SORGEIXEN:

ASPECTES DIFERENCIADORS RESPECTE EL NOSTRE CAS:

ASPECTES TÈCNICS POSITIUS DEL VÍDEO:

ASPECTES TÈCNICS MILLORABLES DEL VÍDEO:



Annex 8  Guió de preguntes mínimes 

Projecte col·laboratiu per la resolució d'una mancança real en un camp de refugiats -



PROJECTE COL·LABORATIU PEL DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UN CARREGADOR SOLAR

GUIÓ BÀSIC DE PREGUNTES PROPOSADES

Us indiquem a continuació 5 preguntes que us poden ajudar a «trencar el gel» a l’hora de
parlar amb els companys del grup mirall. De totes maneres, cal que us en penseu alguna
de creació vostra, apart dels temes que sorgiran i que segur que us donaran tema un cop
estigueu conversant amb ells:

P1: How long have you been there in that high school?

P2:  Which  is  your  preferred  sport?  Do  you  usually  practise  it?  Do  you  follow  it  on
TV/Internet? Which team do you support?

P3: What kind of music do you listen to? What is your favourite artist? 
Try to find one music band that both groups like.

P4: What food do you like most? What kind of food do you dislike the most? 
Try to find one type of food that both groups woud like to eat today for lunch.

P5:  What  is  the  most  surprising  thing  that  you  have  learnt  about  our  culture  in  the
presentation videos? Why?

P6: 

P7: 

P8: 



Annex 9 Fitxa de respostes

Projecte col·laboratiu per la resolució d'una mancança real en un camp de refugiats -



TECNOLOGIA 2ON ESO

PROJECTE COL·LABORATIU PEL DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UN CARREGADOR SOLAR

GRUP NUM: 

COMPONENTS: 

RESPOSTA P1:

RESPOSTA P2:

RESPOSTA P3:

RESPOSTA P4:

RESPOSTA P5:



TECNOLOGIA 2ON ESO

RESPOSTA P6:

RESPOSTA P7:

RESPOSTA P8:

RESPOSTA P9:

RESPOSTA P10:



Annex 10  Guió bàsic de plantejament del 
projecte

Projecte col·laboratiu per la resolució d'una mancança real en un camp de refugiats -



PROJECTE COL·LABORATIU PEL DISSENY I CONSTRUCCIÓ
D’UN CARREGADOR SOLAR

GUIÓ BÀSIC DE PLANTEJAMENT DEL PROJECTE

Per  tal  de  realitzar  un  projecte  de  manera  exitosa  cal  que,  com  ja  heu  après  a
l’assignatura de Tecnologia, apliqueu els passos del Procés Tecnològic, que els següent
diagrama ho  estructura de manera circular, per il·lustrar-vos que pot ser un procés de
millora contínua:

 

En aquest altre exemple, podeu veure indicats els passos junt amb els documents que
haurà de contenir la vostra memòria, o sigui el document final on quedarà reflectida tota la
informació  que  ha  estat  necessària  per  tal  de  dur  a  terme  amb  èxit  el  projecte  del
carregador solar.

Per si encara hi voleu donar un altre cop d’ull, aquí us deixem el següent vídeo:
 
Link to the technologycal process explanation

https://www.youtube.com/watch?v=OuPiX6VFSPQ


Annex 11 Documentació Flipped Classroom. 
Simulador d’esquemes elèctrics

Projecte col·laboratiu per la resolució d'una mancança real en un camp de refugiats -



PROJECTE COL·LABORATIU PEL DISSENY I CONSTRUCCIÓ
D’UN CARREGADOR SOLAR

Simulador esquemes elèctrics
(Documentació Flipped Classroom)

Primer de tot  us deixem una petita explicació molt  gràfica de què és treballar  amb  la
classe invertida, o com diriem en anglès: The flipped classroom...

En aquest  cas,  el  següent  dia  de classe ens hem d’enfrontar  al  repte de representar

gràficament l’esquema del circuit elèctric que sortirà de la recerca d’informació i càlculs

que realitzeu. Un esquema d’un circuit elèctric és l’equivalent als plànols per construir un

edifici,  així  que cal  que sigueu  molt  rigorosos si  voleu  tenir  un  carregador  solar  que

funcioni correctament!!!!

El programa-web que us proposem és el

CIRCUIT LAB, un programa especialitzat

en dibuix i simulació d’esquemes elèctrics. 



PROJECTE COL·LABORATIU PEL DISSENY I CONSTRUCCIÓ
D’UN CARREGADOR SOLAR

 

Primer de tot, us haureu de crear un usuari:

Seguidament, us recomanem que seguiu el tutorial d’iniciació que 



PROJECTE COL·LABORATIU PEL DISSENY I CONSTRUCCIÓ
D’UN CARREGADOR SOLAR

Finalment, llançeu-vos a practicar una mica!!

Un  cop  dins  el  programa,  seguiu  aquestes  primeres  instruccions  per  conéixer  com
treballar amb aquest programa, i a partir d’aquí jugueu una mica amb ell!!



Annex 12 Model base diagrama de Gantt 

Projecte col·laboratiu per la resolució d'una mancança real en un camp de refugiats -



Page 1 of 1

Planificador de projectes (Diagrama de Gantt)
 Període actual:

Seleccioneu un període per ressaltar-lo a la dreta. 5 Durada activitat

ACTIVITAT DIES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Activitat 01 1 5

Activitat 02 2 6

Activitat 03 4 4

Activitat 04 5 8

Activitat 05 7 2

Activitat 06 9 3

Activitat 07 11 4

Activitat 08 13 2

Activitat 09 13 2

Activitat 10 14 5

Activitat 11 15 6

Activitat 12 15 3

Activitat 13 17 6

Activitat 14 18 3

Activitat 15 20 4

DIA INICI 
PROGRAMAT

DURADA 
PROGRAMADA



Annex 13 Model base comparatiu de preus 
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Nom del grup:

Membres del grup:

COMPARATIU D’OFERTES
CONCEPTE: MATERIAL CARREGADOR SOLAR

DATA 01/gen.

PROVEÏDOR AMAZON

ENLLAÇ WEB

CONCEPTE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

1 TORNAVÍS ESTRELLA 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00

1 MARTELL DE CAP PLA 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

1 ALICATES DE BEC 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00

1 CAIXA DE BISOS DE 5CM (100UTS) 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00

1 PARELL DE GUANTS DE POLIETILÈ 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00

SUMA 47,50 SUMA 0,00 SUMA 0,00 SUMA 0,00

TERMINI D’ENTREGA:

OBSERVACIONS:

www.amazon.xxxxxxx

QUANTITA
T

PREU 
UNITARI

PREU 
UNITARI

PREU 
UNITARI

PREU 
UNITARI

http://www.amazon.xxxxxxx/


Annex 14 Guia Informació del Consumidor
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Annex 15 Fitxa d’autoavaluació

Projecte col·laboratiu per la resolució d'una mancança real en un camp de refugiats -



Nom Alumne: 
Nom del Grup

POSA UNA CREU A LA CASELLA QUE MÉS S’AVINGUI

BLOC CONCEPTE MOLT BASTANT POC GENS

Aspectes tècnics

TOTAL NUMERO RESPOSTES

Aspectes 
comunicatius

He tingut dificultats en entendre les 
coses que estaven en llengua anglesa.
He tingut dificultats en escriure en 
anglès.
Ha estat fàcil parlar en anglès, amb 
relativa fluïdesa.
He entès els càlculs i esquemes 
elèctrics necessaris per definir el 
projecte
He tingut dificultats per utilitzar 
correctament les eines del taller i 
realitzar el carregador solar
Comprenc com utilitzar el diagrama de 
Gantt per realitzar una planificació 
temporal
Comprenc com utilitzar el comparatiu de 
preus per realitzar una planificació 
econòmica

Aspectes 
audiovisuals

He après com planificar les seqüencies 
d’un projecte de vídeo
He entès com utilitzar el programari 
d’edició de vídeo que hem utilitzat.
Domino les tècniques per poder gravar 
adequadament i el nom dels diferents 
tipus de plans

Aspectes 
interacció

He establert una bona comunicació i 
una certa confiança amb el grup mirall
He percebut bona sintonia per part del 
grup mirall cap a escoltar-nos a 
nosaltres quan els explicàvem coses
He explicat amb comoditat aspectes de 
la meva vida quotidiana i personal amb 
els companys del grup mirall
M’he fet una idea aproximada de les 
diferències en les condicions de vida 
que tenen els companys del grup mirall

Aspectes 
generals

Considero positiva l’experiència que ha 
suposat el projecte entre els les dues 
classes
M’agradaria que es fes alguna altra 
activitat d’aquest tipus amb algun altre 
grup
M’agradaria que es fes alguna altra 
activitat d’aquest tipus en alguna altra 
ocasió amb el mateix grup mirall

Aspectes treball 
en equip

Els companys del grup hem treballat 
majoritàriament de manera equilibrada.
Els responsables de cada tasca han 
acomplert la seva responsabilitat com 
s’havia indicat.
Hem seguit de manera ordenada les 
pautes de treball i els documents per 
organitzar la nostra manera de treballar
Tornaria a repetir el treball amb els 
mateixos membres del grup.
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PROJECTE COL·LABORATIU PEL DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UN
CARREGADOR SOLAR

(Apunts tècnics del carregador solar)

Us indiquem a continuació les principals especificacions que defineixen el material per un
possible model de carregador solar de mòbil:

1. Placa solar: Cal fixar-se que sigui una placa que subministri 5V, que és la tensió a
la que treballen els connectors USB. Seria recomanable un mínim d’intensitat de
250mA i  1,25W de  potència,  de  manera  que  no  tardés  un  temps  excessiu  en
carregar  el  nostre  dispositiu  (aproximadament  una  bateria  comú  té  uns  2500-
3000mA de capacitat).
Un model  adequat  de  silici  monocristal·lí  de  110*70mm de tamany seria  el  del
següent enllaç:

https://es.aliexpress.com/store/product/5V-1-25W-250mA-Monocrystalline-Silicon-Epoxy-
Solar-Panels-Module-kits-Mini-Solar-Cells-For-Charging/1543205_32589594021.html?
spm=a219c.search0104.3.82.7e0f6274Kc6c69&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb20
1602_5_10152_1

2. Díode rectificador: És per evitar que la placa solar actuï com a resistència quan hi
ha falta de llum solar, és a dir perquè no ens descarregui el mòbil. El díode només
permet el pas d’electrons en un sentit, un de 1 a 40 V és adequat.

3. Cable: bipolar flexible de secció 0,5-1mm2 de dos colors.

4. Estany: secció 1mm2 apte per a soldadures.

5. Connector miniUSB: Per connectar al port d’alimentació del mòbil. Una opció és
reutilitzar un cable malmès d’algun carregador vell,  tallant-lo i  aprofitant part del
cable i el connector.

Esquema del funcionament del díode (atenció no soldar-lo al revés!)

https://es.aliexpress.com/store/product/5V-1-25W-250mA-Monocrystalline-Silicon-Epoxy-Solar-Panels-Module-kits-Mini-Solar-Cells-For-Charging/1543205_32589594021.html?spm=a219c.search0104.3.82.7e0f6274Kc6c69&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10547_10343_10340_5722915_10548_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_5722715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=bd1b52b4-f65d-4e30-982a-32b038dcd196-11&algo_pvid=bd1b52b4-f65d-4e30-982a-32b038dcd196&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
https://es.aliexpress.com/store/product/5V-1-25W-250mA-Monocrystalline-Silicon-Epoxy-Solar-Panels-Module-kits-Mini-Solar-Cells-For-Charging/1543205_32589594021.html?spm=a219c.search0104.3.82.7e0f6274Kc6c69&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10547_10343_10340_5722915_10548_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_5722715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=bd1b52b4-f65d-4e30-982a-32b038dcd196-11&algo_pvid=bd1b52b4-f65d-4e30-982a-32b038dcd196&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
https://es.aliexpress.com/store/product/5V-1-25W-250mA-Monocrystalline-Silicon-Epoxy-Solar-Panels-Module-kits-Mini-Solar-Cells-For-Charging/1543205_32589594021.html?spm=a219c.search0104.3.82.7e0f6274Kc6c69&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10547_10343_10340_5722915_10548_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_5722715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=bd1b52b4-f65d-4e30-982a-32b038dcd196-11&algo_pvid=bd1b52b4-f65d-4e30-982a-32b038dcd196&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0


Esquema general:

Finalment s’adjunten alguns enllaços on podem veure el procés d’elaboració...

https://www.youtube.com/watch?v=RM-GinX9Au0

https://www.youtube.com/watch?v=iPyhoa7sh4I

https://www.youtube.com/watch?v=iPyhoa7sh4I
https://www.youtube.com/watch?v=RM-GinX9Au0
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MATERIAL I RECURSOS EXTRA 

Finalment, s’adjunta una sèrie de recursos que tot i que no s’han integrat explícitament al projecte, sí que
poden ser interessants com a eina complementària o per anar més enllà.

Adjuntem a continuació una breu descripció d’aquests recursos i el seu enllaç:

1. Estudi  sobre les reaccions de refugiats  sirians a  l’empoderament  -  UKFIET Conference (2017).
Article  de  Hiba  Salem  (University  of  Cambridge)  «Why  the  voices  of  Syrian  refugee students
matter». Recuperat de:
https://www.ukfiet.org/2017/why-the-voices-of-syrian-refugee-students-matter-listening-to-what-they-
have-to-say/

2. Guia  per  docents  pel  treball  amb  alumnes  refugiats  –  Document  generat  pel  departament
d’ensenyament del govern de Canadà, que tracta com afrontar la integració d’alumnes refugiats al
sistema escolar canadenc.
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/diverse-
student-needs/students-from-refugee-backgrounds-guide.pdf

3. Com ensenyar refugiats sirians a l’aula – Document d’una associació de Portland (EEUU) que dóna 
diverses línies d’actuació sobre com treballar amb refugiats sirians. 
https://therefugeecenter.org/how-to-teach-syrian-students-in-your-classroom/

4. Com parlar sobre els refugiats a l’aula – Orientacions d’una ONG nordamericana sobre com tractar
aquest  tema  a  l’aula.  http://www.iamsyria.org/teaching-about-the-refugee-crisis-and-making-a-
difference.html

5.  Viatge interactiu d'un refugiat – Web interactiva de la BBC que simula en forma de joc un viatge 
d'una família de refugiats. 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32057601

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32057601
http://www.iamsyria.org/teaching-about-the-refugee-crisis-and-making-a-difference.html
http://www.iamsyria.org/teaching-about-the-refugee-crisis-and-making-a-difference.html
https://therefugeecenter.org/how-to-teach-syrian-students-in-your-classroom/
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/diverse-student-needs/students-from-refugee-backgrounds-guide.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/diverse-student-needs/students-from-refugee-backgrounds-guide.pdf
https://www.ukfiet.org/2017/why-the-voices-of-syrian-refugee-students-matter-listening-to-what-they-have-to-say/
https://www.ukfiet.org/2017/why-the-voices-of-syrian-refugee-students-matter-listening-to-what-they-have-to-say/
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