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PROPOSTES DES DE L’ESPAI INFANTIL DE CA LA DONA 
 

Dia Escolar de la Noviolència i la Pau –DENIP 
 
 
Inicialment aquesta data es va començar a commemorar fa ja molt anys arran de la iniciativa d’ algunes 
docents i de diverses entitats pacifistes com una eina educativa per treballar l’educació per la pau i la 
resolució pacífica dels conflictes, sobre tot en centres de primària.  
L’educació per la pau va més enllà d’un dia, d’elaborar coloms de la pau o de parlar dels símbols pacifistes.  
Per això és més adient parlar de cultura de la pau, enfront de la cultura de la guerra que emana del discurs 
androcèntric i patriarcal – cada cop més present en les nostres vides-, que promulga que cal “defensar-
se” d’un hipotètic “enemic” (guerres, atemptats i conflictes de tota mena) i que els mitjans de 
comunicació ens recorden quasi diàriament.  
 
Què és la cultura de la pau? Des d’una mirada feminista la cultura de la pau és: 
 
- Educar en els valors universals com la solidaritat, la defensa dels drets humans,  
- Reivindicar l’ètica de les cures i l sosteniment de la vida,  
- Reconèixer les dones activistes i defensores de la pau, les  dones Premi Nobel, els moviments de dones 
que al llarg de la història s’ha oposat a les guerres i ha promogut grups i moviments antimilitaristes i 
pacifistes. Significar-les i reivindicar el seu llegat històric.  
-Treballar tota mena de violències: la violència masclista, el racisme, la islamofòbia, la discriminació per 
raó d’orientació sexual, etc.  
 
Totes aquestes violències són a l’origen de la fam i la misèria, de la guerra i la destrucció, de la mort i de 
les migracions forçoses, de la devastació dels recursos naturals i la crisi climàtica, etc. 
La cultura de la pau ha d’estar present dins el currículum de manera transversal i explícita. Per a això la 
COEDUCACIÓ n’és una  eina imprescindible. No s’entenen l’una sense l’altra.  
 
El que passa al carrer, a la família, al món, entra inevitablement a l’aula de diverses maneres. Per tant és 
necessari dotar l’alumnat d’informació, estratègies i recursos el més objectius possibles per tal que puguin 
entendre el per què dels conflictes i buscar alternatives no-violentes  per a solucionar-los quan els 
interpel·lin directament.  
 
El professorat hem de facilitar trencar esquemes rígids, prejudicis, estereotips vers altri perquè, ens agradi 
o no, també eduquem quan callem, quan evitem certs temes, o quan no intervenim davant certes actituds 
discriminatòries en l’entorn escolar.   
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 “Per aconseguir la pau, cal despullar-se d’alguna cosa, no només de les armes. Potser de privilegis, 
d’excedents, d’injustícies, d’ambicions, d’afany de protagonisme” Vera Grave. Antropòloga i investigadora 
de l’Observatori per la Pau. 
 
“ La paz es mucho más que una toma de postura: es una auténtica revolución, un modo de vivir, un modo 
de habitar el planeta, un modo de ser persona”.  
Maria Zambrano. Assajista i filòsofa espanyola.  
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PROPOSTES PEDAGÒGIQUES 
 

Per tota la implicació que tenen les armes en els conflictes armats, però també en altres situacions de la 
vida quotidiana, per com el comerç armamentística genera un capital important per les grans empreses, 
mentre que elimina un altre capital més important, la vida humana i del planeta, oferim algunes propostes 
per treballar els conflictes als diferents cicles de primària i primers de l’ESO 

CICLE INFANTIL 

 Passar alguns vídeos, com aquest : 

https://youtu.be/p5bF0tKwAVU. 

A partir d’unes figures geomètriques es veuen com es desenvolupen els conflictes. 

• Es pot treballar mates i llengua, a partir de construir històries amb aquestes figures geomètriques, 
dibuixar-les, inventar-ne d’altres... 

• Fer preguntes sobre el contingut del vídeo; pensar un altre final per aquesta història. 

CICLE INICIAL 

• Treball a partir del conte El Canó de la Pau.  ( Gianni Rodari) 

http://dolorstodoli.blogspot.com/2010/01/elcano-de-la-pau-grodari.html?m=1 

Es pot treballar des de l’àrea de llengua: comentant cadascuna de les imatges. 

Buscant informació de qui és en Gianni Rodari.  

Des de l’àrea de visual i plàstica: un cop explicada la història, l’alumnat pot recrear una altra història a 
partir d’aquesta i il·lustrar-la. Buscant i pensant un altre final, un altre títol... 

 ( si cliqueu damunt de cada vinyeta s’obrirà en gran) 

ELCANÓ DE LA PAU - G.RODARI 
He il.lustrat amb el paint aquets conte de Rodari, per contar-lo als menuts i després parlar de la pau. 
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Com faries el teu canó de la pau? 
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CICLE MITJÀ 

 

Treballar a partir del conte: Pomes i Canons  Adela Turin. 

El contingut d’aquest conte, permet treballar des de diverses matèries. Com ara des de l’àrea de socials, 
comentant tot el que impliquen la destrucció d’un territori  com a conseqüències de les guerres. El 
contingut del conte permet treballar les conseqüències de les guerres en el medi ambient. 

També permet treballar una altra mirada positiva de com es poden deconstruir les guerres i començar en 
un nou món, en un nou espai, on les dones i les nenes a partir de la transmissió dels sabers i coneixements 
i de la seva genealogia , tenen la possibilitat de començar de nou.Com que el conte està descatalogat i 
lamentablement no s’ha fet una nova edició, oferim una part del treball que es pot fer amb els capítols 
triats. Aquest treball està penjat en l’XTEC. Cal només posar el títol.  



 6 

 

 

UNITAT DIDÀCTICA: POMES I CANONS. Adela Turín. Lumen 
Vicky Moreno 

Objectius: 

• Distingir entre llenguatge bel∙licista i llenguatge agressiu. 
• Definir  alguns  dels  termes  “  agressius  “  i  bel∙licistes  que  apareixen  amb 

freqüència  en  els  mitjans  de  comunicació.  Reflexionar  respecte  el  discurs 
bel∙licista i agressiu en els mitjans de comunicació. 

• Analitzar els termes del llenguatge utilitzat habitualment en contextos diferents. 
• Quantificar els diferents termes agressius que apareixen a la premsa. 
• Interpretar aquests termes i buscar d’altres diferents. 
• Reflexionar  respecte  les  causes  de  les  guerres  i  les  seves  conseqüències  en  la 

vida humana 
• Aprendre  a  valorar  la  importància  de  les  tasques  domèstiques  com 

imprescindible per al manteniment de la vida humana. 
• Quantificar  les  diferents  tasques  que  es  realitzen  a  casa  i  que  resulten 

imprescindibles pel manteniment de les persones que hi conviuen. 
• Donar  importància  a  las  formes  de  transmissió  oral  que  generalment  està  en 

mans  d  eles  dones  com una  forma de  coneixement  important  per  conservar  la 
memòria històrica d’una comunitat. 

• Confeccionar un llistat de les diferents històries que ens han explicat procedents 
de les àvies i les mares. 

• Buscar en els llibres de text referències de dones que han destacat en la història. 
• Reflexionar sobre la invisibilitat de les dones en la història i els llibres de text. 
• Explicar  les diferències entre la informació i aprenentatges rebuts a través de la 

transmissió oral i els que rebem a través dels llibres de text. 
• Prendre consciència de les conseqüències de la destrucció del medi ambient. 
• Diferenciar entre causes i conseqüències de les guerres. 
• Prendre  consciència  de  la  destrucció  del  medi  ambient  com  una  de  les 

conseqüències de les guerres. 

Conceptes : 

• Bel∙licisme i agressivitat. 
• Termes que s’utilitzen a la premsa per explicar les guerres. 
• Eufemismes emprats en la  seva narració. 
• Alternatives a aquest tipus de llenguatge. 
• Guerra i conflicte 
• El llenguatge en les notícies esportives. 
• Treball domèstic 
• Història oral, història escrita. 
• Transmissió d’aprenentatges i habilitats quotidianes. Els sabers femenins. 
• Discussió dels rols atribuïts al sexe de les persones. 
• Impacte causat per les guerres sobre el medi ambient i les persones. 
• Població civil i danys col∙laterals.
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CICLE SUPERIOR, 1r i 2n de l’ESO 

1. Buscar i ampliar la informació sobre Berta Von Suttner. 

 

                                                       

Berta Von Suttner ( 1843- 1914).Primera dona Premi Nobel de la Pau 

Va ser una dona compromesa per la pau, a la que va dedicar tota la seva energia i esforç per evitar les 
guerres. El seu activisme, a través de xerrades i conferències, contactes i entrevistes amb polítics... va 
treballar de manera incansable per intentar exercir la mediació com a mesura de reflexió per tal d’evitar-
les.  

En el seu llibre ABAIXEU LES ARMES, explica de manera descriptiva els horrors de les guerres alhora que 
aporta reflexions sobre les seves causes. Conceptualitzant les seves aportacions diria que va ser 
antecessora de entre altres, Virginia Woolf, en tant que parla dels valors que formen part del substrat 
militarista: el reconeixement dels herois, el valor, l’honor... que per a ells suposa un lloc destacat en la 
societat, mentre que per les dones i la població civil tan sols signifiquen patiment i mort. Virilitat de les 
guerres. 

A tall d’exemple, recollim alguns fragment del seu llibre, que és tot un tractat antimilitarista i que es poden 
comentar i analitzar amb l’alumnat: 

• Sobre la reproducció de la masculinitat (pag, 10-11) 

...Cabe ignorar muerte más hermosa que la de quién cae en el campo del honor?¿ Imortalidad más noble 
que la immortalidad de los héroes? Todo esto y con claridad y lo demuestran los libros de texto y de lectura 
que suelen ponerse en manos de la juventud... 

...Precisa endurecer su espíritu contra la repulsión instintiva que inspiran los horrores de la guerra; de aquí 
que se hable de las conseqüències como algo inevitable... Así es como se consigue formar generaciones 
dispuestas para la guerra. 

 



 8 

• Sobre les transmissió dels valors militaristes a través de les joguines i la seva simbologia 
 

“ ...No fué el barón de Tilling.. militar que cuenta con  un activo de tres campañas , quién escogió  esa 
carrera , sinó el el pequeño Fritz de doce años, que creció entre soldados de plomo, que jugó 
constantemente  con sables... a quién preguntaban ¿ qué quieres ser de mayor?. Y el pequeño respondía:” 
un soldado de verdad, para tenir un sable verdadero y un caballo verdadero”( pag.49) 

“... Nunca daré a mi Rodolfo,(era el seu net) la caja de soldados  que le ha traido  su abuelo...”  (pag 49) 

                                                    

 

2. Treball a partir de informacions sobre comerç d’armes. Fires armamentístiques.  

Es poden treballar activitats des de les matemàtiques: calculant els valors en inversió armamentista en 
l’estat espanyol. Establint comparacions entre aquestes despeses i les necessitats socials: educació, 
sanitat, habitatge... 

Des de l’àrea de llengua: lectura d’alguns articles sobre les fires d’armes. Aquests podrien ser exemples. 
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Selecció d’articles: 

- El KA-52 Alligator: la nova joguina letal de Vladímir Putin 

Rússia utilitza la guerra de Síria com a aparador de la seva indústria militar en expansió. La joia de la 
corona és un letal helicòpter de combat que ara comença a exportar 
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2           

 

 

2.  
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La titular de Defensa destaca que la inversión de 7.331 millones de euros creará 7.000 
puestos de trabajo 

El Periódico / Agencias Madrid - Viernes, 14/12/2018 | Actualizado a las 12:54 CET 
  

 La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este viernes que las inversiones en programas 
de armamento suponen "gasto social" porque generan miles de puestos de trabajo para los próximos 
años y favorecen la industria y tecnología española. 

Robles ha justificado así, en una entrevista en 'Onda Cero', la inversión de 7.331 millones de 
euros que el Consejo de Ministros aprobará este viernes para tres programas de armamento: la 
construcción de cinco fragatas F-110, los vehículos blindados 8x8 y la modernización del 
caza Eurofighter. 

La ministra ha insistido en que se trata de una inversión que se realizará durante los próximos 
diez o doce años y que generará 7.000 puestos de trabajo en zonas como el astillero de 
Navantia en Ferrol (Galicia). 

"Es gasto social porque el gasto militar, además de generar y contribuir a la seguridad y la 
defensa, genera también puestos de trabajo para la industria española", ha insistido. 

Además, cree que es una "obligación" del Gobierno invertir en material para garantizar su 
seguridad. Por ejemplo, con los vehículos 8x8 se podrán evitar muertes de militares como los 
seis cascos azules españoles que fallecieron en Líbano por la explosión de un artefacto al paso 
de su vehículo, ha señalado Robles. 

"Una de las razones de los militares que fallecieron en Líbano fue porque los vehículos carecían 
del blindaje necesario", ha reconocido la ministra insistiendo en que los 3.000 militares que 
están desplazados en operaciones en el exterior deben tener garantizada su seguridad. 
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3. Activitat per 1r i 2n de l’ESO  

                                     ACTIVITAT DIDÀCTICA SOBRE LA PEL.LÍCULA: 

                                               “ LAS TORTUGAS TAMBIÉN VUELAN” 

: 

                                        

 

• Algunes preguntes per introduir el tema: 
 

• Què us suggereix aquest títol? 
• Observant les imatges de la caràtula de la pel·lícula , de quin tema penseu què tractarà? 

 FICHA TÉCNICA. 

 

 
Título Original: Lakposhtha hâm parvaz mikonand 
Género: Drama 
Dirección: Bahman Ghobadi 
Guión: Bahman Ghobadi 
Producción: Mij Film 
Duración: 95 min. 
Países:Irán e Irak.  
Año de producción: 2004 
Reparto: Avaz Latif (Agrin), Soran Ebrahim (Kak 
Satelite), Hiresh Feysal Rahman (Hangao), Saddam 
Hossein Feysal (Pasheo), Abdol Rahman Karim 
(Rega), Ajil Zibari (Shirko). 
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Sinopsis: Els habitants d’un poble del Kurdistán iraquià, en la frontera entre l’Iran i Turquia , 
busquen desesperadament una antena parabòlica  per aconseguir  noticies sobre l’ imminent 
atac dels  Estais Units  contra l’Irak. Un noi mutilat, que ve d’un altre poble amb la seva germana 
i el fill d’aquesta, té una premonició: la guerra està cada vegada més  a prop.  

La vida en el camp de les persones refugiades  continua i els nens i nenes, encoratjats  per un 
noi anomenat – Satélite-  sobreviuen  per la venda de les mines antipersones que abunden a la 
zona. 

• Propostes didàctiques 

 Abans de veure la pel·lícula amb l’alumnat fora convenient que el professorat l’hagi pogut veure 
i seleccionar sobre les escenes i aspectes que vol treballar com ara, la solidaritat, la 
responsabilitat, etc 

• Mostrar les conseqüències  de la guerra en la vida del dia a dia ,  en la població d’un país 
en guerra. 

• Analitzar les maneres diferents de supervivència en contextos extrems de guerra.  
• Observar i analitzar les accions dels nens davant aquesta situació de guerra.  
• Qüestionar i posar l’alumnat davant aquesta qüestió: com és que nens i nenes s’arrisquen 

per buscar i recuperar les mines antipersones enterrades? 
• Els personatges. Com descriuries aquests personatges. Les seves característiques. Què 

pensen. Com són??? 
• Quin títol li posaries a aquesta pel·lícula ( un cop l’has visionat). 
• Comentar entre tot el grup la importància de la solidaritat en casos d’extrema violència i 

de guerra. 
• Analitzar les causes de la guerra, en aquest cas de l’Iraq. Però també a Síria entre altres 

conflictes armats. 
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ALTRES RECUSOS: links per completar i seguir ampliant algunes propostes. 

• Fundipau ofereix un llistat de recursos educatius per a treballar la pau: 
www.fundipau.org/seccio/recursos-educatius/ 

• Recull d'exercicis i dinàmiques. L'Escola de Cultura de Pau ofereix multitud de dinàmiques 
iactivitats per treballar els conceptes de pau, violència, no violència, conflictes armats, 
construcció de la cultura de pau,. http://escolapau.uab.cat 

• www.xtec.cat Apartat coeducació. 

DOCUMENTALS: Per  l’ESO 

• Pel que fa sobre la impunitat armamentística. El comerç d’armes.  

https://www.youtube.com/watch?v=DoVEQK8F0g8 

• Alguns llibres per treballar la deconstrucció de la guerra i la violència 
 
Historia de una bala 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-a5BtqGRyOM 

Pomes i canons ( amb un unitat didàctica que podeu trobar a l’XTEC) 
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La Bibliotecària de Bàssora  
 

                                              

    L‘Enemic 

                             
                  
La guerra que no va ser.  
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Altres propostes a les que es poden afegir les famílies: 

• Campanya: desmilitaritzem l’educació: amb l’enunciat, Le armes no eduquen. Les armes 
maten 

                                     

. 

Vicky Moreno Campón   

Espai Infantil Ca la Dona 

 

 

 

 

 

 

 

 


