EDUCACIÓ PER LA PAU
EDUCACIÓ PER COMPRENDRE EL MÓN

Nivell de dificultat: 1
Edat recomanada:

Els components de la pau

6 - 10 anys.

Intenció educativa:
• Identificar alguns dels
principals components de la
pau positiva.
• Adonar-nos que el punt de
partida per construir la pau
pot ser diferent, però sense
tots els components és difícil
tenir pau.
Resum: Una persona de
l’equip d’educadors introdueix
els diferents components de la
pau basant-se en vuit animals.
A partir d’aquí cada grup
ha de construir un puzle on
queden identificats aquells
components que calen per
construir la pau.
Temps: 25 minuts.
Tipus: Activitat d’interior i
asseguts. Tranquil•la.
Grup: De vuit a quaranta
persones. En petits grups.
Material: Peces del puzle
(annex). Tantes còpies del puzle
com grups vulguem fer.

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

Desenvolupament

• Presentem cada animal i preguntem quines característiques té cada un. A partir del que diuen els
nens i nenes comentem les característiques de cada animal relacionades amb els diferents components
de la pau per assegurar-nos que entenen el vincle amb el concepte de pau associat a cada animal (vegeu
l’explicació a l’annex).
• Es formen petits grups (de tres a sis nens o nenes per grup). Cada grup rep totes les fitxes del puzle i
l’ha de muntar relacionant les definicions dels conceptes amb els animals (un concepte per animal).

Valoració i conclusions

Quins són els components de la pau? Són igual d’importants uns i altres? Què us ho fa pensar?
Tots els grups heu muntat el puzle exactament igual?
Quins penseu que són els components de la pau que tenim menys desenvolupats a casa nostra? I els més
desenvolupats? Diríeu que succeeix el mateix en altres contextos?

Altres indicacions

L’ordre amb què organitzin els animals dins del puzle és igual, els posin com els posin el puzle encaixa,
amb això volem indicar que segons el lloc i la situació cal incidir més en un o altre aspecte de la pau, es
pot començar per un o per un altre, però sense tots ells és molt difícil aconseguir la pau.

Propostes d’acció: Realitzeu les diferents fitxes didàctiques dedicades a cada un dels components de
la pau per aprofundir en tots.
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Annex Puzle: Els components de la pau
Animal

Tema i frase

Tortuga
La tortuga se sent segura perquè té una closca-casa
on protegir-se.

Seguretat
La pau és que les persones ens sentim segures: tenir
casa, poder menjar i no patir perquè algú ens ataqui.

Papallona
La papallona neix eruga, però aconsegueix créixer
fins a tranformar-se en una bonica papallona.

Desenvolupament
La pau és tenir les condicions per créixer i transformar-se en una persona millor.

Camaleó
El camaleó pot fer-se de tots els colors, de manera
que li és fàcil acostar-se a qui és d’un color diferent
del seu.

Identitat
La pau és respectar cada persona tal i com és, encara que sigui molt diferent de nosaltres.

Flamenc
Els flamencs no decideixen on anar o què menjar fins
que gran part del grup hi està d’acord.

Democràcia
La pau és que quan decidim alguna cosa tots ens hi
sentim representats.

Ratapinyada
La ratapinyada té gran capacitat per escoltar, pot
escoltar allò que molts altres animals ni senten.

Transformació de conflictes
La pau és saber escoltar l’altre amb les orelles, però
també amb el cor, i poder així resoldre els conflictes
sense violència.

Cangur
El cangur té una gran butxaca per protegir els més
petits i febles.

Drets humans
La pau és tenir eines per protegir-nos els uns als
altres.

Caragol
El caragol té dos sexes alhora.

Equitat de gènere
La pau és que dones i homes tinguin les mateixes
oportunitats.

Cigonya
La cigonya porta paquets constructius i amb mirada
al futur.

Informació de pau
La pau és quan parlem de coses constructives i amb
visió de futur.
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Annex Puzle: Els components de la pau
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