
... requereix mediació.Qualsevol expressió de violència
directa... 

La incompatibilitat d’objectius entre
dos o més actors ... 

La violència estructural... 

La guerra és una forma de violència
que... 

L’educació per a la pau... 

Una situació conflictiva que les parts
en conflicte no són capaces de resol-
dre per si mateixes...

Aprendre a resoldre els conflictes
sense violència...

Una disputa on no hi ha objectius
incompatibles, sinó problemes de
comunicació...

... és exercida per dos o més actors de
forma col·lectiva, massiva i organitzada.

...és aquella en què de forma intencionada
es danya algú físicament o psicològica.

... es coneix com a conflicte latent.

...tracta conceptes com l’educació per al desen-
volupament, l’ecologia, la coeducació, etc., però
últimament s’ha anat centrant en la resolució no
violenta de conflictes.

... és l’objectiu de la resolució de conflictes.

... es defineix com un pseudoconflicte.
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Annex 16

S’entén per violència cultural la que
...

Quan existeixen objectius divergents
entre dues o més parts però una d’elles,
o totes dues, no percep o no és capaç
d’afrontar el problema, la situació 

... es considera un conflicte.

... impedeix que una persona o un grup pugui
accedir, malgrat haver-hi la possibilitat, a tot
allò de què hauria de poder gaudir, com ara l’a-
limentació, la instrucció o la salut.

Uneix els trossos de les frases, intentant aconseguir
afirmacions correctes.

... engloba aquells discursos i aquelles formes 
de veure i de viure el món que legitimen la
violència, com ara la desqualificació de l’altre, 
el racisme, el fanatisme religiós, la superioritat
lligada a la masculinitat...

.



Solucions

Qualsevol expressió de violència
directa... 

La incompatibilitat d’objectius entre
dos o més actors ... 

La violència estructural... 

La guerra és una forma de violència
que... 

L’educació per a la pau... 

Una situació conflictiva que les parts
en conflicte no són capaces de resol-
dre per si mateixes...

Aprendre a resoldre els conflictes
sense violència...

Una disputa on no hi ha objectius
incompatibles, sinó problemes de
comunicació...

S’entén per violència cultural la que
...

Quan existeixen objectius divergents
entre dues o més parts però una d’elles,
o totes dues, no percep o no és capaç
d’afrontar el problema, la situació 

...és aquella en què de forma intencionada
es danya algú físicament o psicològica.

... requereix mediació.

... és exercida per dos o més actors de
forma col·lectiva, massiva i organitzada.

...tracta conceptes com l’educació per al desen-
volupament, l’ecologia, la coeducació, etc., però
últimament s’ha anat centrant en la resolució no
violenta de conflictes.

... es considera un conflicte.

... impedeix que una persona o un grup pugui
accedir, malgrat haver-hi la possibilitat, a tot
allò de què hauria de poder gaudir, com ara l’a-
limentació, la instrucció o la salut.

... es defineix com un pseudoconflicte.

... és l’objectiu de la resolució de conflictes.

... es coneix com a conflicte latent.

... engloba aquells discursos i aquelles formes de
veure i de viure el món que legitimen la violèn-
cia, com ara la desqualificació de l’altre, el racis-
me, el fanatisme religiós, la superioritat lligada a
la masculinitat...




