EDUCACIÓ PER A COMPRENDRE EL MÓN

Centre d’interès “Corresponsals de pau”

Nivell de dificultat: 1
Edat recomenada:
> 12 años.

Intenció educativa:
• Dinamitzar una seqüència
didàctica.
• Aproximar el grup als
mitjans de comunicació des
de la cultura de pau.

Resum: Traslladem als nois

i noies a la vida de periodistes corresponsals de pau.
Fem una simulació de les
vivències d’un equip de redacció responsable d’editar
un nou mitjà centrat en la
construcció d’una cultura
de pau.
Temps: Flexible
Tipus: Varia segons
l’activitat.
Grup: Gran grup.
Material: El que cada
activitat requereixi.

Context

Sou un equip periodístic amb un projecte: editar un nou mitjà de comunicació per promoure la cultura
de pau. Per això en alguns moments treballareu a prop de casa, en altres viatjareu a països llunyans.
Les regles d’or del periodista de pau són:
1. Ser crítics: analitzar les causes de les coses, i entendre com a factors interdependents. Els corresponsals de pau han de prioritzar els seus valors de pau a l’objectivitat.
2. Pensar en les persones: no centrar-se en els Estats, ni en l’acció dels exèrcits, sinó en l’impacte
que reben les persones civils.
3. Ser propositiu: acabar amb propostes sobre què es podria fer, o parlar d’organitzacions que
estiguin fent alguna cosa en aquest sentit.

Desenvolupament

Presentem algunes activitats que pretenen facilitar l’impuls del mitjà, són poques, entenem que
les podeu desenvolupar en paral.lel a altres que responguin als interessos que vagin sorgint en el
procés d’elaborar el vostre mitjà de comunicació.
• Trieu el títol, el format, el disseny i l’estructura del vostre nou mitjà. Intentar fugir dels tòpics clàssics sobre la pau, per això us pot ajudar reflexionar sobre els conceptes de pau, conflicte i violència
abans de decidir. Les activitats “Il · lustrem la pau” i “Com es parla de pau?” Us poden ajudar.
• Abans de començar també haureu de pensar en organitzar la vostra redacció i ambientar un espai per a això. No
us oblideu de tenir un mapa mundi en algun lloc ben visible. Finalment, també heu de pensar quina indumentària i
recursos necessiteu per al vostre projecte (càmeres, gravadores, bloc de notes, armilla de fotògraf, etc.).
• Una tasca important és documentar-se sobre els conflictes armats actuals i visibilitzar els conflictes oblidats, per a això podeu realitzar l’activitat “Mapamundi dels conflictes armats”.
• Però és important transmetre que la pau no només és cosa de països llunyans, també es viu en la
proximitat dels vostres lectors, l’activitat “Reporters gràfics” us ho facilitarà.
• També heu de visibilitzar les persones constructores de pau, ja siguin famoses o no, us convidem
a fer una entrevista (activitat “Entrevistant a herois reals”).
• La publicitat i el finançament és un altre tema al qual heu de donar resposta (activitat “Finançament”).
• Quan tingueu acabat el primer número haureu de llançar-lo al públic amb una bona campanya de
presentació (activitat “Acte de presentació”).

Altres indicacions
Font: Escola de Cultura de Pau.
Jocs de pau, caixa d’eines per educar
per una cultura de pau
La Catarata. Madrid, 2008.

Podeu treure activitats i material de Jocs de pau. Caixa d’Eines per educar per una cultura de pau (Escola de Cultura de Pau. La Catarata. Madrid, 2009.). Els capítols “La cultura de la violència” (pp126)
i “Informació i periodisme de pau” (pp304) tracten sobre els mitjans de comunicació i la pau.
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