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1.
PER
ENFOCAR
EL TEMA
Cultura de pau i convivència: cap a un món global que gestiona els conflictes a partir
de l'escolta activa.
A Ayuda en Acción creiem que és important fomentar la convivència intercultural
entre totes les societats, com a forma de posada en valor i respecte per la diversitat,
per la riquesa que això suposa per a les xiquetes, xiquets i jóvens que compartixen
les aules. Volem promoure la convivència positiva entre les comunitats educatives
treballant la gestió pacífica dels conflictes a través de l'escolta activa, l'empatia i el
respecte per la diversitat.
Vivim en un món on la confrontació s'ha normalitzat com a actitud quotidiana entre
les persones, i això provoca que no ens fixem en aquells exemples de gestió positiva
dels conflictes. En aquest sentit, si som capaços de promoure el diàleg com a forma
de construir el món que volem, no com a forma d'imposar les nostres idees envers
l'altre, ens acostarem a una cultura de pau i convivència entenent els conflictes com
a forma de construir un món millor.

Metodologia
“Ara Toca... Cercles de diàleg per a la pau” és una proposta educativa amb diverses
activitats basades en la gestió positiva dels conflictes en el marc de les comunitats
educatives, per contribuir a crear cultura de pau i una societat més justa.
Aquesta proposta consistix en una acció col lectiva igual per a tot el centre educatiu,
amb la finalitat de fer eixir als xiquets, a les xiquetes i als jóvens del seu rol més
passiu quan apareixen problemes de convivència, a més de crear oportunitats per a
l'aprenentatge durant la gestió alternativa dels conflictes.
•

Es presenten diversos tallers participatius que poden desenvolupar-se a partir de
materials de fàcil accés, com ara contes, documentals, notícies periodístiques,
música, curtmetratges o materials propis de l'escola.
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Trobareu exercicis diferents adaptats a cada grup d'edat per desenvolupar al centre
educatiu i a casa. Les activitats són dinàmiques, simples i molt fàcils de desenvolupar.
Per realitzar-les, és recomanable que disposeu d'accés a un ordinador i connexió a
Internet. En cas de no disposar-ne, es convida a les famílies a conèixer els espais
públics amb accés a Internet de la zona on residixen, ja siga el mateix centre
educatiu, biblioteques, centres cívics, etc.

Objectius
• Foment de la gestió positiva dels conflictes.
• Promoció del creixement i l'adquisició de valors dels xiquets, xiquetes i adolescents, mitjançant la gestió de les emocions pròpies.
• Potenciació de la participació i la cooperació de les comunitats educatives amb
la implicació dels docents, l'alumnat i les famílies.

Dates
Vos suggerim, si pot ser, que treballeu aquesta proposta al voltant del 30 de gener,
data en què se celebra el Dia Escolar de la Pau i la No Violència, encara que es pot
utilitzar amb motiu d'altres dates, com ara el 21 de maig, Dia Mundial de la
Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament, o en qualsevol altra data que
vos encaixe al centre educatiu.

Escriviu a educacion@ayudaenaccion.org.
Publicarem la vostra proposta al blog
i la compartirem amb la resta de centres
participants en el programa Ara Toca...

https://programaeducativo.ayudaenaccion.org/
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Ara Toca... Gestió de conflictes per a una convivència positiva

lustracions i disseny de Marga Milio per a Ayuda en Acción

CERCLES DE
DIÀLEG
PER A LA PAU

Guia per al professorat
(Educació Infantil)

Amb propostes per a la resolució de conflictes
i la convivència en les comunitats educatives

2.
IDEES
PER TREBALLAR
A CLASSE
Educació Infantil (de 0 a 3 anys)
Descripció
Activitats molt senzilles per fomentar el joc en grups grans i l'expressió
d'emocions i sentiments.

Objectius
Establir relacions positives amb el grup. Aprendre a comunicar-se a través del
llenguatge i l'expressió corporal.

Activitats

Activitat: Hola!
Materials: reproductor de música, paper d'embalatge, pintures de colors (llapis,
retoladors, ceres…).
Temps: 40 minuts.
Els xiquets i les xiquetes es mouen lliurement dins de la classe mentre escolten i
ballen amb la música de fons. Quan la música para, cada xiquet i xiqueta dóna la
mà a algun company o companya i diuen el seu nom en veu alta. L'exercici es
repetix fins que tothom s'ha saludat.
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Educaciò Infantil (de 0 a 3 anys)
En acabar, podeu preguntar-los:
•
•
•

Vos ha agradat el joc?
Vos heu saludat amb tots i totes?
Com vos heu sentit?

Per tancar l'activitat, proposeu als alumnes que dibuixen les seues manetes i
escriguen els seus noms en un mural, que pot tindre un mapamundi de fons.
Abans d'iniciar l'activitat, recordeu que haureu de dibuixar el contorn del mapa.
Una vegada acabat el mural, el podeu penjar en algun punt de la classe.

Activitat: Regalant abraçades
Materials: no són necessaris, encara que podeu utilitzar un reproductor de
música com a opció.
Temps: 20 minuts.
Demaneu als xiquets i xiquetes que circulen per la classe lliurement (caminant a
poc a poc) i que, quan troben un company o companya, diguen: em fas una
abraçada? Hi haurà xiquets o xiquetes que no voldran ser abraçats i d'altres que
voldran rebre abraçades tothora. Alguns evitaran el joc, uns altres abraçaran
massa fort… Com a educador/a, haureu de gestionar l'exercici perquè fluïsca i
tots els xiquets i xiquetes puguen expressar les seues emocions com vulguen.
Finalment, podeu fer-los les preguntes següents:
•
•
•

Vos ha agradat rebre abraçades?
Quina abraçada vos ha agradat més?
Rebeu i feu abraçades a altres persones?
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Educaciò Infantil (de 3 a 6 anys)
Descripció
Activitats perquè els xiquets i xiquetes treballen amb materials poc comuns i
perquè experimenten des de la llibertat, amb els límits i les normes de
funcionament clars. Aquesta fórmula capacita els més xicotets per treballar amb
més autonomia, regular les seues emocions i aprendre a conviure amb la resta,
amb la promoció del respecte i d’una gestió positiva dels conflictes.

Objectius
Fomentar la creativitat del dia a dia, la faena en equip, la participació activa en la
presa de decisions i la responsabilitat de grup, així com fomentar el respecte
envers els companys i companyes, els espais i els materials.

Activitats

Activitat: Música per a les emocions
Materials: reproductor de música, instruments musicals (maraques, tambors,
panderetes, etc.) o materials que puguen produir sons musicals, com ara caixes,
gots, cartrons, etc.
Temps: 40 minuts.
En aquest exercici, les emocions i el treball cooperatiu són els elements principals.
Per començar, poseu la música que feu servir habitualment a classe combinant
estils musicals diferents, i després seguiu les indicacions següents:
1) Demaneu a l'alumnat que faça un cercle i moga el cos al ritme de la música.
Digues-los que es deixen dur, que traguen fora la vergonya, la por, el sentit del
ridícul, que es moguen lliurement.
2) Feu la pregunta: vols eixir a ballar al mig? I quan tingueu un voluntari o
voluntària, convideu la resta del grup a seguir els seus moviments.
3) Proposeu-los que ballen de dos en dos, de tres en tres, de quatre en quatre, etc.
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Educaciò Infantil (de 3 a 6 anys)
4) Convideu-los a tocar alguns instruments que hi haja a l'escola (maraques,
tambors, panderetes, etc.) i dinamitzeu el temps perquè els alumnes
respecten els torns i tota la classe puga tocar en algun moment.
Amb aquest exercici podeu treballar el llenguatge de les emocions, el respecte
del temps i dels torns, l'augment de la confiança en ells mateixos i de totes elles
i ells amb la resta del grup.

Activitat: Xocoteràpia
Materials: paper d'embalatge, pinzells, esponges, xocolata líquida, gots,
reproductor de música.
Temps: 50 minuts.
Proposa a l'alumnat que faça un cercle i explica'ls que fareu un gran mural amb
xocolata. El secret d'aquesta activitat és que totes les decisions siguen
consensuades entre el grup abans d'iniciar-se el mural.
A continuació, es detallen els passos que podeu seguir:
•
•
•

Escolliu una música de fons.
Seleccioneu un tema musical per dibuixar el mural.
Repartiu les funcions que hi tindrà cada xiquet/a: qui pinta, qui organitza el
desenvolupament del dibuix, qui prepara la xocolata, qui prepara el
material, qui recull, etc.

Una vegada acabat el mural, demaneu al grup que torne a asseure's en cercle i
fes les preguntes següents:
•
•
•

Vos ha agradat treballar en equip?
Heu compartit el material?
Hi ha hagut algun conﬂicte? Com l'heu gestionat?

#círculosdedialogo
Escriviu-nos a educacion@ayudaenaccion.org i expliqueu-nos
com ha anat l’activitat a la vostra escola. Compartirem l’experiència
amb la resta de la comunitat educativa d’Ayuda en Acción
a programaeducativo.ayudaenaccion.org
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PER A LA PAU
Guia per al professorat
(Educació Primària)

Amb propostes per a la resolució de conflictes
i la millora de la convivència en les comunitats educatives

lustracions i disseny de Marga Milio per a Ayuda en Acción

CERCLES
DE DIÀLEG

2.
IDEES
PER TREBALLAR
A CLASSE
Educació Primària (de 6 a 9 anys)
Descripció
Activitats per fomentar que els més xicotets i xicotetes desenvolupen una millor
comprensió de la naturalesa dels seus sentiments i puguen expressar-se sense
perjudicis. És bo per als xiquets i les xiquetes fer un viatge introspectiu per
escoltar, conèixer i expressar-se, així com fomentar l'empatia i el reconeixement
dels altres.

Objectius
Promoure l'educació emocional per augmentar la seguretat, la confiança,
l'autoestima i el reconeixement.

Activitats

Activitat: Desembolicant les emocions
Material: fils i globus de color groc, blau, verd, roig, negre.
Tiempo: 50 minutos.
Primera parte:
Aquesta primera part consistix a expressar les emocions vinculades a l'alegria, la
tristesa, la ràbia, la por i la calma, a través de l'expressió facial.
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Educaciò Infantil (de 6 a 9 anys)
Feu un cercle i quedeu-vos de peu. Doneu-li a un xiquet o a una xiqueta el fil, i
demaneu-li que represente (mitjançant l'expressió facial) una de les emocions,
per exemple, l'alegria. Una vegada l'ha representada, passeu el fil a un altre
company o companya i repetiu l'exercici perquè cadascun d'ells expresse la seua
emoció. Primer, ho podeu fer amb l'alegria, a continuació amb la tristesa, la
ràbia, la por i la calma (sense soltar el fil en cap moment). Al final de l'exercici,
tindreu una gran teranyina amb les emocions embolicades.
Una vegada heu acabat, podeu utilitzar les preguntes següents:
•
•
•

Què creieu que vol dir «fer-se un embolic amb les emocions»?
L'amor i l'agraïment, com es podrien representar?
Coneixeu més emocions? Com seria la vergonya?

Segona part:
Per acabar l'exercici, repartiu els globus (dels diferents colors indicats al
material) pel terra i demaneu als xiquets i les xiquetes que n'agafen un.
Cada globus representa una emoció: groc (alegria), blau (tristesa), roig (ràbia),
negre (por), verd (calma).
Compteu fins a tres perquè els facen volar i n'agafen un de nou. Cada xiquet i
xiqueta posa un exemple en veu alta sobre quins fets o records de persones els
produïxen aquestes emocions. Per exemple: estic alegre quan veig una pel lícula
que m'agrada amb els meus germans o les meues germanes.
•

Activitat: Retrat
Materials: folis DINA4, llapis i retoladors de colors, gomes.
Temps: 60 minuts (dividits en 2 sessions de 30 minuts cadascuna).
Primera sessió (30’):
Repartiu a cada xiquet i xiqueta un full de paper, demaneu-los que es dibuixen ells
mateixos i elles mateixes, i que al darrere escriguen tres coses bones sobre ells i
elles, tres coses que saben fer i com se senten, utilitzant una paraula referent a les
emocions més bàsiques. Si és necessari, podeu ajudar-los a escriure allò que
desitgen i podeu adaptar l'exercici en funció de l'edat de cadascú.
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Educación Primaria (de 6 a 9 años)
Una vegada acabats els dibuixos, recolliu-los i guardeu-los per al dia següent.
Segona sessió (30’):
Asseguts en cercle, mostreu els dibuixos d'un en un i nomeneu les característiques
del company o companya per tal que la resta puga descobrir de qui es tracta. Abans
de tancar l'activitat, podeu proposar al grup que reconega les habilitats i les
característiques positives dels companys i companyes (i que no hagen aparegut en
la descripció del retrat) per promoure també el reconeixement envers els altres.

#círculosdedialogo
Escriviu-nos a educacion@ayudaenaccion.org i expliqueu-nos
com ha anat l’activitat a la vostra escola. Compartirem l’experiència
amb la resta de la comunitat educativa d’Ayuda en Acción
a programaeducativo.ayudaenaccion.org

Descarregueu els materials educatius d’aquesta etapa al blog

http://ayudaenaccion.org/ahoratoca
https://programaeducativo.ayudaenaccion.org/
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Educació Primària (de 9 a 12 anys)
Descripció
Activitats per contribuir al desenvolupament a l'aula i al centre educatiu d'un
entorn social equitatiu, pacífic i cohesionat.

Objectius
Promoció de l'escolta activa, el respecte per la diversitat funcional i la mediació
com a procés de gestió de conflictes.

Activitats

Activitat: Qui m’escolta?
Material: no és necessari.
Temps: 50 minuts.
1º) Escolliu entre l'alumnat tres voluntaris, eixiu amb ells al corredor i
indiqueu-los que han de pensar, per separat, algun fet important de la seua
vida per després explicar-li-ho a tota la classe. No han d'entrar tots alhora, ho
faran d'un en un.
2º) Deixeu els tres companys/es que pensen sobre la seua història i torneu a
entrar a la classe per explicar-li al grup en què consistix l'exercici que heu
plantejat als tres voluntaris i voluntàries. Demaneu-los que, de manera
gradual, deixen d'atendre al company o companya que està explicant la
història i que interrompen el seu discurs. Per exemple, poden parlar entre ells
i elles, badallar, adormir-se, mirar cap a un altre costat, etc. cada vegada
d'una manera més exagerada.
3º) Demaneu als voluntaris i voluntàries que vagen entrant d'un en un.
Tingueu en compte que, com a docents, també heu de participar en l'activitat.
Quan vegeu que els xiquets i les xiquetes no escolten atents, procureu de tant en
tant cridar l'atenció de la classe perquè ho facen, però mantingueu una actitud
indiferent quasi per complet.
14
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Educació Primària (de 9 a 12 anys)
El més probable és que els xiquets i les xiquetes voluntaris senten que els costa
molt explicar-se i que el grup no els hi posa atenció suficient. Quan ho creieu
convenient, talleu l'exercici i demaneu-li automàticament al xiquet o la xiqueta
com s'ha sentit explicant la seua història. Podeu formular les preguntes següents:
•
•
•
•

Com et sents ara mateix?
Mentre parlaves, què ha passat a la classe?
Què t'ha molestat?
La meua actitud com a docent què t'ha paregut?

4º) Es repeteix l'exercici amb els altres dos companys/es.
5º) Donem l'oportunitat als tres voluntaris o voluntàries de tornar a explicar les seues
històries, aquesta vegada amb el grup de classe posant-hi atenció absoluta.
Finalment, podeu fer una autoreflexió al voltant de la importància de saber
gestionar positivament les situacions que es donen dins de l'aula per fomentar
la bona convivència i la cultura de la pau. Convideu el grup de voluntariat a
expressar com s'ha sentit quan no se'l posava atenció, en comparació amb com
s'ha sentit quan era escoltat. I demaneu al grup de la classe que expose una
reflexió sobre com s'ha sentit durant l'activitat.
Repartiment de rols:
1) Voluntaris/àries: pensen en privat una història important per a ells i després
l'expliquen al grup de classe.
2) Grup de classe: boicoteja el grup voluntari perquè aquest no puga explicar la
seua història.
3) Docent: expliqueu als voluntaris/àries i al grup quins són els seus papers i
dinamitzeu l'activitat des del principi fins al final, i vos heu d’implicar també
en l'exercici.

Activitat: El cassó de Llorenç
Materials:
•Conte d’Isabelle Carrier:
http://www.andalicante.org/enlaces/cuentos-discapacidad/el-cazo-de-lorenzo.pdf
•Vídeo del conte: https://www.youtube.com/watch?v=upDli7rcGoI (durada4
min i 40”).
•Projector amb accés a Internet.

Ara Toca... CERCLES DE DIÀLEG PER A LA PAU
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Educació Primària (de 9 a 12 anys)
Temps: 50 minuts.
Llegiu en veu alta el llibre El cassó de Llorenç sense donar-los informació sobre el
contingut ni l'argument. Una vegada acabat, podeu formular diverses preguntes i
treballar amb l'alumnat les sensacions que els ha deixat el conte:
•
•
•

Coneixeu algun xiquet o alguna xiqueta que porte un cassó?
Amb quines diﬁcultats es troba Llorenç?
Com creieu que se sent Llorenç?

Una vegada compartides les reflexions, podeu tornar a explicar el conte, aquesta
vegada projectant el vídeo i demanant al grup que escriga en un paper totes
aquelles qualitats que li veu a Llorenç i els obstacles que ha de superar. Després,
el podeu tornar a posar en comú perquè l'alumnat prenga consciència sobre la
diversitat funcional i la riquesa dels aspectes que ens unixen.

#círculosdedialogo
Escriviu-nos a educacion@ayudaenaccion.org i expliqueu-nos
com ha anat l’activitat a la vostra escola. Compartirem l’experiència
amb la resta de la comunitat educativa d’Ayuda en Acción
a programaeducativo.ayudaenaccion.org

Descarregueu els materials educatius d’aquesta etapa al blog

https://programaeducativo.ayudaenaccion.org/
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PER A LA PAU

Guia per al professorat
(Educació Secundària)

Amb propostes per a la resolució de conflictes
i la convivència en les comunitats educatives

lustracions i disseny de Marga Milio per a Ayuda en Acción

bla

2.
IDEES
PER TREBALLAR
A CLASSE
Educació Secundària (de 12 a 14 anys)
Descripció
Activitats per explicar que els conflictes són una part natural de la vida i una font
d'aprenentatge. El desenvolupament d'habilitats de pensament reflexiu, creatiu i
crític, ajuda a transformar els contextos socials i a generar una bona convivència
al seu voltant.

Activitats
L'impuls de la camaraderia, la superació de la por, la capacitat de dialogar i
d'expressar sentiments, i la millora de la comunicació del grup.

Actividades

Activitat: Imatges que parlen
Materials: Imatges d’Internet sobre gestió (positiva i negativa) de conflictes,
projector (en cas que es projecten en lloc d'imprimir-se).
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Educació Secundària (de 12 a 14 anys)
Temps: 50 minuts.
Podeu optar per imprimir o bé projectar les diferents imatges que tinguen a veure
amb la bona i mala gestió dels conflictes. Distribuïu el material entre els vostres
alumnes, en grups xicotets, perquè puguen compartir les seues visions i en
puguen fer una reflexió conjunta. Primer, mostreu als grups les imatges que
representen una mala gestió dels conflictes perquè reflexionen sobre allò que
veuen i pensen en conflictes similars que hagen viscut amb els companys o
companyes, el professorat, la família… al centre educatiu, al barri, a la ciutat, etc.
Plantegeu-los que quan comenten els conflictes que han viscut, tinguen en
compte les fases següents:
•
•
•
•

Analitzar què ha passat.
Quines parts han estat implicades.
Quins sentiments ha generat.
Com s'ha solucionat.

Aquest debat ajudarà al fet que entre tots i totes puguen reflexionar, resoldre i
proposar accions per a la millora de la convivència. Mostreu-los també imatges positives, que reforcen les seues capacitats i discursos a l'hora de gestionar un conflicte.
On podeu trobar les imatges? A continuació, vos facilitem la cerca per Internet per tal
que pugueu descarregar ràpidament algunes imatges. Escriviu en un cercador, per
exemple: «manage conflict eﬀectively», «external conflict pictures» o «conflict clipart».

Activitat 2: Pensant en els altres
En aquesta activitat, que es desenvoluparà en una sessió o dues, es proposen
dues opcions a escollir en funció del temps disponible.
Materials:
• Documental «Pensant en els altres. Pedagogia per a la vida»:
https://www.youtube.com/watch?v=Ui53N9LHpWo (duración 49 min 37”)
• Material per a una sessió: guixos de colors.
• Material per a dues sessions: un foli per xiquet/a, bolígrafs.

Ara Toca... CERCLES DE DIÀLEG PER A LA PAU
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Educació Secundària (de 12 a 14 anys)
Temps:
• 50 minuts (1 sessió).
• 90 minuts (2 sessions).
Descripció del documental:
El documental “Pensant en els altres” recull les històries i la convivència entre un
mestre i el seu alumnat de 4t de Primària al llarg d'un any en una escola d'un
xicotet poble del Japó. És un documental que posa de manifest conceptes com ara
l'amor, el vincle, l'escolta activa, la cooperació o l'aprenentatge, així com
l'observació dels conﬂictes, i l'eﬁcàcia verbal i corporal del mestre per fer front a
diferents episodis succeïts durant el curs escolar.
L'activitat es pot fer en dues sessions: un dia per veure el vídeo i un altre dia per fer
l'activitat; o bé, en una sessió: vegeu el vídeo ﬁns al minut 13 i feu l'activitat en acabar.
Les propostes de sessió a realitzar són les mateixes que planteja el professor
Kanamori al documental:
OPCIÓ A: una sessió de 50 minuts.
En primer lloc, passeu un fragment del documental ﬁns al minut 13 en el qual
coneixerem el professor Kanamori, el seu projecte educatiu i algun exemple de com
gestiona l'educació emocional a través d'històries personals del seu alumnat.
En segon lloc, proposeu a l'alumnat les activitats següents:
- Reﬂexió entorn del documental: Què vos pareix que el professor utilitze la
tècnica de les cartes perquè els seus alumnes escriguen com se senten? Vos
sentiu identiﬁcats amb alguna història? Per al professor Kanamori què és el
més important dins de l'escola?
- Dibuix de les siluetes: Una vegada hagen compartit com s'han sentit, proposeu
que cada xic i xica dibuixe la seua silueta al terra amb l'ajuda d'un company o
companya i, a dins, escriviu aspectes de la seua vida i de la seua personalitat.
- Valoració ﬁnal: Comenteu en grup què l’ha transmès la sessió i la silueta que ha dibuixat.

https://programaeducativo.ayudaenaccion.org/
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Educació Secundària (de 12 a 14 anys)
OPCIÓ B: dues sessions.
Primera sessió (50’):
Passa el documental sencer (50 minuts).
Una vegada acabat el vídeo, podeu comentar en veu alta les sensacions que vos
ha deixat (què els ha semblat el mètode del professor Kanamori, què els ha
impactat, què no han entès, què els agradaria destacar, etc.). Tot seguit, indiqueu
al grup que ha de fer una activitat en un foli per a la sessió següent (els alumnes
poden acabar l'activitat a casa):
Expressió del conflicte: Cada alumne/a, escriu sobre un conflicte que haja
viscut a l'escola o a casa. Si ho prefereixen, poden utilitzar altres tècniques
com ara el dibuix, el còmic, el grafit, etc. La idea és que puguen expressar les
diferents fases del conflicte: origen, procés i resolució o possible resolució.
Segona sessió (40’):
L'alumnat lliura al docent els treballs que han fet. Mitjançant l'ajuda de
voluntaris/àries que van eixint, es llegixen o ensenyen els dibuixos per poder
generar un debat entorn de les històries esmentades i proporcionar solucions i
idees entre tota la classe per a la millora de la gestió dels conflictes. Opcionalment,
podeu seguir fent aquesta activitat durant un temps i, de tant en tant, repetir
l'exercici i reflexionar al voltant dels conflictes i les seues possibles solucions.

#círculosdedialogo
Escriviu-nos a educacion@ayudaenaccion.org i expliqueu-nos
com ha anat l’activitat a la vostra escola. Compartirem l’experiència
amb la resta de la comunitat educativa d’Ayuda en Acción
a programaeducativo.ayudaenaccion.org

Descarregueu els materials educatius d’aquesta etapa al blog

http://ayudaenaccion.org/ahoratoca
https://programaeducativo.ayudaenaccion.org/
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Educació Secundària (de 14 a 16 anys)
Descripció
Activitats pensades per treballar la importància de reconèixer-nos i que els altres
ens reconeguen a través de totes les bones coses que tenim per establir relacions
sanes; així com fomentar el desenvolupament i el creixement (personal i
col lectiu) dels jóvens a través de la seua participació activa en la presa de
decisions. En un món on la joventut està molt connectada a les noves tecnologies
i a la imatge que projecten envers els altres, és necessari pensar activitats perquè
s'escolten i es coneguen més.
•

Objectius
El foment de l'amor per un mateix, l'apoderament, el sentit de la responsabilitat i
la formació de les seues capacitats.

Activitats

Activitat: El més important
Materials: Com a docent, confeccioneu i decoreu una caixa xicoteta i poseu a
l’interior un espill amb la forma que vos resulte més fàcil.
Temps: 30-40 minuts.
Demaneu als alumnes que s'asseguen en cercle, passeu-los la caixa tancada i
pregunteu-los: Dins d'aquesta caixa, què imagineu que seria el més important per
a vosaltres? Cada alumne i alumna va responent en veu alta.
Una vegada ho hagen fet tots, la caixa torna a circular -aquesta vegada oberta- per
veure que dins hi ha un espill i descobrir que el més important són ells mateixos.
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Educació Secundària (de 14 a 16 anys)
Per acabar, podeu fer reflexions en veu alta pel que fa a la legitimació d'un mateix per
a un desenvolupament positiu i saludable. Podeu formular les preguntes següents:
•
•

Per què creieu que hem de ser el més important per a nosaltres mateixos?
Per què ens costa posar-nos a nosaltres per davant dels altres?

Activitat: Validació, el poder
d'un somriure de Kurt Kuenne
Materials: Curtmetratge Validation (durada 16 min)
Vídeo en Internet: Validation de Kurt Kuenne, 2007 https://vimeo.com/9330175
(Idioma: anglès, subtítols espanyol, durada 16 min 23").
Temps: 50 minuts.
Projecteu el vídeo a la classe.
Una vegada vist el curtmetratge, comenteu amb l'alumnat les imatges que acaben
de veure i formuleu la pregunta següent:
• Si a part de fer les vostres tasques tots els dies, feu alguna cosa pels altres,
com serien les vostres vides?
Una vegada acabat el debat, animeu la classe a eixir a la pissarra per fer una llista
d'accions positives (destinades a ajudar o col laborar amb terceres persones) que
podrien dur a terme al centre escolar, a casa o al barri durant la setmana següent.
•

#círculosdedialogo
Escríbenos
a educacion@ayudaenaccion.org
y cuéntanos
qué
Escriviu-nos
a educacion@ayudaenaccion.org
i expliqueu-nos
fuel’activitat
la actividad
vuestra
escuela.
Lo compartiremos
com hatal
anat
a la en
vostra
escola.
Compartirem
l’experiència
con amb
el resto
de lade
comunidad
educativa
de Ayuda
en en
Acción
la resta
la comunitat
educativa
d’Ayuda
Acción
en programaeducativo.ayudaenaccion.org
a programaeducativo.ayudaenaccion.org

Descarregueu els materials educatius d’aquesta etapa al blog
Ara Toca... CERCLES DE DIÀLEG PER A LA PAU
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3.
PROPOSTES PER
TREBALLAR
EN FAMILIA
Educació Infantil i Primària
Descripció
Activitats perquè els xiquets i les xiquetes les desenvolupen a casa amb l'ajuda dels
familiars, tenint en compte que els adults juguen un rol innegable en l'educació
dels seus fills i les seues filles, i que són el nucli en la construcció dels valors.

Objectius
Reforç de la diversitat cultural i foment de l'entreteniment amb la família.

Activitat Educació Infantil (de 0 a 6 anys)
Activitat: La meua família i jo
Materials: un full de paper DINA4, llapis, gomes i retoladors de colors
Temps: 30-40 minuts a casa/ 30 minuts escola.
Proposeu a l'alumnat que a casa i amb l'ajuda de la família, faça un dibuix que
mostre com és la seua família. És important que en el dibuix escriguen, per
exemple, el nom i el lloc de naixement de cadascun dels membres. Al darrere,
poden dibuixar (i, si ho desitgen, també escriure) un record bonic de la família.
Per a poder fer-ho, serà necessari que parlen amb els seus pares, mares, avis,
àvies, oncles, cosins/es, etc.
24
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Educació Infantil (de 0 a 6 anys)
A classe, podreu comentar tots els dibuixos per compartir diferents identitats i
històries familiars. Aquesta activitat, requerirà l'ajuda de la família (especialment
els xiquets i les xiquetes de 0-3 anys).
Podeu plantejar les preguntes següents als xiquets i les xiquetes (adaptant el
llenguatge a cada grup d'edat):
• Com vos heu sentit fent el dibuix amb la família?
• Totes les famílies naixen al mateix lloc?
• On vos agradaria que estiguera el vostre dibuix? Entre tots, podeu escollir un
lloc visible de la classe o del centre educatiu per penjar-los.

Ara Toca... Gestió de conflictes per a una convivència positiva

Ilustración de Marga Milio para Ayuda en Acción 2016

CERCLES DE
DIÀLEG
PER A LA PAU

Guia per al professorat
(Educació Infantil)

Amb propostes per a la resolució de conflictes
i la convivència en les comunitats educatives

La vostra opinió és important per a nosaltres. Vos animem a realitzar l'avaluació del material a

programaeducativo.ayudaenaccion.org

Ara Toca... CERCLES DE DIÀLEG PER A LA PAU
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Educació Primaria (de 6 a 12 anys)
Activitat: Dibuixos per a la resolució
de conflictes
Materials: cartolina, colors, llapis… el material que els xiquets i els familiars vulguen.
Temps: 50 minuts a casa/30 minuts escola.
Demaneu als xiquets i les xiquetes que recorden un conflicte familiar al voltant d'ells
que s'haja produït en alguna ocasió, i que el dibuixen amb l'ajuda de la resta de
companys i companyes. A partir d'aquí, poden generar un debat per analitzar què va
passar i com ho van resoldre. A la part de darrere de la cartolina han d'anotar diferents
accions constructives juntament amb un dibuix que exemplifique com es podrien
haver gestionat positivament els fets. Amb aquest exercici, infants i familiars
adoptaran noves fórmules per gestionar futurs episodis conflictius.
Una vegada acabat el dibuix, poden penjar-lo (per la part on hi ha una gestió positiva
del conflicte) en un espai comú a sa casa per recordar que tenen recursos i habilitats
per tractar nous incidents.

Ara Toca... Gestió de conflictes per a una convivència positiva

PER A LA PAU

Ilustración de Marga Milio para Ayuda en Acción 2016

CERCLES
DE DIÀLEG

Guia per al professorat
(Educació Primària)

Amb propostes per a la resolució de conflictes
i la millora de la convivència en les comunitats educatives

La vostra opinió és important per a nosaltres. Vos animem a realitzar l'avaluació del material a

programaeducativo.ayudaenaccion.org
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Educació Secundària (de 12 a 16 anys)
Descripció
Amb l'activitat següent, podreu aportar el vostre gra d’arena per fomentar la
cultura de pau entre l'alumnat i les seues famílies mitjançant una activitat que
posa de manifest la importància de saber diferenciar els missatges dels mitjans
de comunicació (que es distingixen per continguts negatius o positius) i crear així
mecanismes de transformació dels conflictes.

Objectius
Foment de les habilitats de pensament crític i reflexiu per promoure una gestió
alternativa dels conflictes.

Activitats

Activitat: Corresponsal de pau
Materials: es recomana accés a Internet, diaris i impressora. En cas de no
disposar-ne, es convida als xics i les xiques, juntament amb els familiars, que
facen servir els espais públics amb accés a Internet de la zona on residixen, ja
siga el mateix centre educatiu, biblioteques, centres cívics...
Temps: 30 minuts (treball a casa)/30 minuts (treball a l’escola).
Quantes vegades hem vist com els mitjans de comunicació publiquen continguts
dramàtics, bèl lics o desagradables i no continguts sobre gestos solidaris,
resolució de conflictes o foment de la pau? Més enllà de les tragèdies, hi ha
moltes històries solidàries que haurien de ser explicades. I ara posarem un
exemple: quan hi ha una guerra, els mitjans de comunicació se centren a
informar sobre la tragèdia, la por, la mort… i poques vegades apareixen notícies
sobre iniciatives, treballs cooperatius, històries de superació, voluntariat, etc.
•

En aquest sentit, podem fer servir com a exemple la crisi de les persones
refugiades de Síria, on milers de voluntaris i voluntàries de tots els països
europeus van de manera totalment desinteressada per ajudar-hi: si ens fixéssem
en aquestes històries, podríem veure com hi ha gent que ha deixat la faena per
col laborar-hi, o famílies de Síria que, tot i les dificultats que s'han trobat, han
cooperat els uns amb els altres (un exemple molt clar és l'ajuda que es prestaven
amb els mòbils per trobar la millor ruta possible per arribar a Europa).
•

Ara Toca... CERCLES DE DIÀLEG PER A LA PAU
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Educació Secundària (de 12 a 16 anys)
Proposeu a l'alumnat que busque, amb l'ajuda de la seua família, en un mitjà de
comunicació digital o en paper, una notícia relacionada amb un episodi de guerra
o una situació conflictiva que continga elements i/o accions positives que reforcen
la pau. Demaneu-los que facen un xicotet debat a casa per poder reflexionar i
compartir amb els familiars les sensacions que els ha transmès aquella notícia.
Una vegada a classe, debateu en grup per tal de conèixer les diverses iniciatives i
conscienciar l'alumnat sobre aquesta qüestió. Posteriorment, podeu buscar
conjuntament una notícia (a Internet) que no reforce un missatge positiu i entre
tots busqueu solucions i eixides pacífiques, a partir de les preguntes següents:
•
•
•
•

Quina podria ser una possible eixida o solució a aquest conﬂicte?
Quines són les parts d'aquest conﬂicte?
Quina proposta de gestió del conﬂicte faríeu a les parts?
Podríem fer alguna cosa nosaltres per ajudar a resoldre aquest conﬂicte?
Què creieu que podríem fer?

A partir de l'última pregunta, es podria fer la reflexió que en els conflictes tothom té
la seua responsabilitat, i que hem de mobilitzar-nos per construir un món millor.

Ara Toca... Gestió de conflictes per a una convivència positiva
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Guia per al professorat
(Educació Secundària)

Amb propostes per a la resolució de conflictes
i la convivència en les comunitats educatives

La vostra opinió és important per a nosaltres. Vos animem a realitzar l'avaluació del material a

programaeducativo.ayudaenaccion.org
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4.
RECURSOS
PER
PROFUNDITZAR-HI
En aquest apartat, s'exposen propostes que recomanem perquè el professorat
puga profunditzar la reflexió a l'aula sobre la gestió positiva de conflictes i la
promoció d'una cultura de pau; mitjançant un conjunt de referències
bibliogràfiques, recursos materials i audiovisuals.

Lectures:

.

«Sin embargo se quieren» de Frédéric Kessler
Referència: Tramuntana Editorial, 2012. Idioma castellà. Web:

.

http://www.tramuntanaeditorial.com/es/catalogo/y-sin-embargo-se-quieren

“Buit” d'Anna Llenas.
Referència: Editorial Barbara Fiore, 2015. Idioma: castellà i català. Web:

.

www.annallenas.com/ilustracion-editorial/vacio.html#.V5jNqTX3M8s

“Emocionario, palabras aladas”.

Referència: www.palabrasaladas.com/emocionario.html

Joc de taula:

.

Ikonikus de Manu Palau.
Referència: Casa de jocs Brain Picnic, 2013. Castellà. Web:
http://www.brainpicnic.es/.

Ara Toca... CERCLES DE DIÀLEG PER A LA PAU
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Recursos audiovisuals:

.

Vídeo: «Cadena de favores infinita» (durada 6 min).

.

Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU

Vídeo: «Una mujer cambió el letrero de un invidente, lo que ocurre después
es Asombroso»

Referència: https://www.youtube.com/watch?v=2Yge6vmswRI

Webs recomanats:

.

Escuela de Paz
Refèrencia: www.escueladepaz.es/

La vostra opinió és important per a nosaltres. Vos animem a realitzar
l´avaluació del material a http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/
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Ayuda en Acción és una organització internacional de cooperació al desenvolupament que lluita contra la pobresa, l’exclusió social i les desigualtats. Impulsem la dignitat i la solidaritat per a la construcció d’un món més equitatiu.
Durant 35 anys d’història, un dels factors diferenciadors del nostre treball ha
estat el model d’intervenció a llarg termini. Estem presents a 19 països
d’Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica, i també a Espanya, on propiciem canvis estructurals que contribuïsquen a l’eradicació de la pobresa, a través de projectes
autosostenibles de desenvolupament integral i activitats de sensibilització.
Promovem programes en les comunitats més desfavorides on els drets
humans, la igualtat de gènere, la promoció de vincles solidaris i l’especial atenció
a la infància són enfocaments i temàtiques transversals de la nostra faena.
En tots els programes que duem a terme, l’educació té un paper protagonista
per la seua importància en els processos de canvi social i en la formació de
persones justes i solidàries.

Segueix totes les novetats
d’Ara Toca… a:

programaeducativo.ayudaenaccion.org
EducacionAeA

@EducacionAeA

