EDUCACIÓ PER COMPRENDRE EL MÓN

Els infants i la guerra

Nivell de dificultat: 1
Edat recomanada:
8 - 12 anys.

Intenció educativa:
• Observar i valorar les conseqüències de la violència
d’una guerra.
• Donar suport a accions a
favor dels infants víctimes
de la guerra.
Resum: Activitat plàstica
on els participants han de
dibuixar la seva realitat i
comparar-la amb la d’infants
que han patit un conflicte
armat.
Temps: 1 h.
Tipus: Interior, tranquil•la.
Grup: Indiferent.
Material: Fulls i colors.
Dibuixos de nens de contextos
de guerra. En podeu extreure
de la web de la Coalición
Española para Acabar con la
Utilización de Niños Soldado (www.menoressoldado.
org apartat “Exposición”).
També podeu demanar a la
Fundació Akwaba (http://
fundacioakwaba.cat) que us
enviïn la seva publicació Jocs
de guerra. Cosa d’Infants,
amb dibuixos de nens i nenes
de Costa d’Ivori que eren
menors soldat.

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

Desenvolupament

Demanem als nens i nenes que dibuixin diferents escenes de la seva vida quotidiana: la vida a l’escola,
a casa, al centre d’educació en el lleure, amb els amics, etc. Cadascú la que li vingui de gust, procurant que hi hagi diversitat (si uns fan l’escola, que els altres facin la família, els amics. etc.).
Pengem tots els dibuixos formant un mural i col•loquem al costat un altre mural amb dibuixos
de nens i nenes que viuen en contextos de guerra. Convidem els participants a comparar les
il•lustracions i a identificar-ne les diferències i iniciem un debat amb els nens i nenes sobre les
conseqüències de la violència armada en els infants.

Valoració i conclusions

Quines són les principals diferències entre la teva vida quotidiana i la d’un nen d’un país en guerra?
Quines sensacions teniu quan observeu els dibuixos dels infants que han patit un conflicte armat?
Com creieu que els afecta la guerra? Què és allò que fa que s’arribi a una guerra? Quina responsabilitat hi tenen els infants?

Propostes d’acció

Entreu a la web Els nens de la guerra (http://oliba.uoc.es/nens/index.htm) i vegeu l’exposició que
s’hi mostra. Després de fer-ho, entrevisteu una persona que conegueu que visqués la Guerra Civil
espanyola, recolliu informació sobre com va influir la guerra en la seva infància i envieu el seu
testimoni perquè sigui incorporat a la web. D’aquesta manera contribuireu a recuperar la memòria
històrica i a denunciar l’impacte dels conflictes armats sobre els infants.
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