
UNITAT DIDÀCTICA: Infantil + 1er Cicle de Primària

Què és la pau?

Objectius*

1. Reflexionar sobre el concepte de pau mostrant que té un significat més ampli que el de l’absència de guerra.

Dinàmica*

1. Pluja d’idees

El professor o professora decidirà si vol fer l’activitat dividint la classe en grups o treballant en comú.

S’animarà els i les alumnes que defineixin què és la pau (s’haurà de posar èmfasi que la pau és molt més que l’absència 
de guerra, i que intentin pensar en la pau des de la seva realitat pròxima: no barallar-se amb els germans, no enfadar-
se amb els amics, etc.)
Les idees que vagin sorgint s’aniran apuntant a la pissarra si es treballa en comú, o les aniran apuntant els i les alumnes 
(en el cas de primària) si es treballa per grups. En aquest cas, en acabar es farà una posada en comú.
Cadascuna de les idees es traslladarà a un paper o cartolina de mida quartilla.

2. Dibuix d’un símbol de PAU

Es demanarà als i les alumnes que dibuixin un símbol de pau, novament en un paper o cartolina mida quartilla. Debería 
intentarse que los símbolos de paz sean variados.

3. Construcció  de la paraula PAU

Amb les quartilles que contenen les idees sobre què és la pau i les que contenen els dibuixos de símbols de la pau, es 
construirà, alternant-les, la paraula PAU. 

4. Preparació de l’acte simbòlic

Per acabar s’invitarà l’alumnat a pensar paraules o situacions contràries a la pau. Escriviu o dibuixeu totes les idees que 
han sorgit en papers. Amb aquests papers, heu de folrar els tetrabriks que fareu servir per construir el mur que s’enderrocarà 
en l’acte simbòlic proposat per finalitzar el Dia Escolar de la No-violència i la Pau.

Per continuar treballant a l’aula:
L’esforç per construir un món més just i en pau per a tothom no es pot limitar a un dia en el calendari; per això, des d’Intermón Oxfam us 
proposem altres propostes didàctiques per continuar treballant en aquesta línia:

- Monogràfic Construïm la pau (unitat didàctica de 4 hores de durada). Proposa una reflexió sobre conceptes com la pau, la violència 
  o el conflicte. Pretén avaluar actituds davant els conflictes per afavorir una sortida cooperativa als problemes.

Aquest material es pot descarregar des de la web a www.IntermonOxfam.org/educar/monografics o comprar-lo mitjançant el telèfon 

902 330 331 

- Maleta pedagògica Armes sota Control. Proposta globalitzada formada per diferents materials i recursos, tant per a l’alumnat com per 
al professorat. Els objectius d’aquesta proposta són conèixer l’impacte que les armes tenen en les societats, fomentar valors i actituds 
que contrarestin la cultura de la violència i descobrir alternatives per a la resolució pacífica dels conflictes.

La maleta està formada pels materials següents, que es poden adquirir de manera conjunta o individual mitjançant el telèfon 
902 330 331:

1 Dossier informatiu: “Vides destrossades” 
1 DVD: Fora de control
4 Quadernes de treball: 

- Cicle infantil: “El regal d’en Memed”
- Primer cicle: “Una sorpresa per a la Rosalina”
- Segon cicle: “Papallones de colors”
- Tercer cicle: “Un crit per la pau”
- 2 Guies didàctiques: Infantil i 1r cicle i 2n i 3r cicle
- 1 Gimcana: “Camí d’Huambo”


