Rutes turístiques
EDUCACIÓ PER A LA PAU

 Identificar espais físics i simbòlics de convivència, de discriminacions, de Cultura
de la violència i de Cultura de pau dins la ciutat

Un número indiferent de persones a partir de 8 anys

Tenir mapes de la ciutat per permetre visualitzar el circuit més fàcilment. Tenir
guies del municipi també pot ser de gran ajuda per localitzar el que es busqui

90 minuts

Es divideix la classe en quatre grups, i s’explica que han estat escollits com a nou equip de guies
turístics de la ciutat. La seva funció es dissenyar un circuit per on hauran de portar als grups de
turistes de la ciutat. Els grups han de triar la Ruta de la Convivència, la Ruta de les
Discriminacions, la Ruta de la Cultura de pau i la Ruta de la Cultura de la violència.
Per fer això es procedirà en dues parts:
1/ En un primer moment, cada grup haurà de fer una pluja d’idees i escriure en un plafó paraules
relacionades amb la convivència, amb la discriminació, amb la Cultura de pau o amb la Cultura
de la violència, segons el circuit que se’ls hagi assignat.
2/ Un cop fet aquest primer pas, es passa a identificar, dins la ciutat, el màxim d’institucions,
monuments, estàtues, etc. que representarien aquestes idees. Fent la tria del que sembla més
important, els grups han d’ordenar els llocs que volen fer visitar als turistes.
Cada grup ha d’elaborar un material (un tríptic, un fulletó, un pòster, etc.) que presenti el circuit i
convidi a participar a la visita turística imaginària que ha preparat. Els materials creats han
d’informar de quins monuments, institucions etc. s’han triat per a la visita, i perquè consideren
que estan relacionats amb el tema de la seva Ruta.

Quines han estat les idees més recurrents per associar una institució, etc. a convivència? a
discriminacions? a cultura de la violència? i a cultura de pau? En quines rutes incloeu els espais
públics?
Hi ha hagut cap cas en què un mateix lloc s’ha relacionat alhora amb cultura de pau i amb cultura
de la violència? Com pot ser?
Què sembla que és més fàcil de trobar, exemples de convivència i de cultura de pau o de
discriminacions i cultura de la violència? Per què?
Quins s’haurien d’eliminar? Quins es podrien crear?
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