EDUCACIÓ PER COMPRENDRE EL MÓN

Conflictes recordats

Nivell de dificultat: 1
Edat recomanada:
>12 anys.

Intenció educativa:
• Fer patent la invisibilitat
d’una gran quantitat de
conflictes, oblidats pels
mitjans de comunicació.
• Augmentar el coneixement sobre alguns conflictes armats.
Resum: Fer un mural dels
conflictes armats actuals.
Temps: 20 minuts.
Tipus: Interior, tranquil•la.
Grup: Indiferent.
Material: Cartolines i
retoladors de colors. Mapamundi que indiqui els conflictes
armats actuals: http://www.
escolapau.org/alerta/index.php

Desenvolupament

• Demaneu a les persones del grup que facin un llistat del conflictes armats que recordin haver vist
a les notícies o llegit als diaris en les últimes setmanes.
• Feu un plafó amb el perfil dels continents del món i marqueu-hi aquests conflictes armats reflectint com us sembli el grau d’atenció que hi donen els diaris (un punt de color per cada notícia,
punts grans o petits segons la llargada de la notícia, etc.).
• Contrasteu aquest mapa amb algun altre que reculli tots els conflictes armats existents.
• Marqueu amb un senyal diferent quins són els conflictes armats oblidats que el grup haurà de
tenir en compte si vol donar una informació contrastada. Les persones del grup poden escollir
alguns dels conflictes oblidats i preparar una cartolina on puguin anar enganxant les informacions
que en vagin trobant.
• Al cap d’unes setmanes de recollir informació, en podeu escriure algun article per a algun mitjà
al qual tingueu accés.

Valoració i conclusions

Heu trobat molta diferència entre les notícies que apareixen als diaris i el mapa de conflictes fet
per un institut d’anàlisi de conflictes? Quins surten més i quins menys? Per què creieu que hi ha uns
conflictes que apareixen als mitjans i uns altres que no?

Propostes d’acció

Escriure l’article i insistir perquè s’editi en algun mitjà local, així sensibilitzeu la vostra comunitat.
Durant unes setmanes, comenteu amb esperit crític les notícies a les quals s’ha donat més cobertura
als mitjans, així com aquelles de les quals s’ha informat molt poc.
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