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LA PAU MINADA,
Un projecte de cultura de pau –Primària- Municipis de
Barcelona.

QUI SOM?

* Som un grup de professionals amb anys d’experiència en educació per la pau i

cooperació, que s’orienta des del camp del pacifisme i el desenvolupament. A Grup
Eirene creiem que la construcció d’un món més just s’aconsegueix passant per la
transformació del nostre propi entorn. És per això que els nostres treballs tenen un
gran component d’elements de reflexió per fomentar la solidaritat, la
responsabilitat i l’esperit crític entre els joves, infants i la població general de
Catalunya.

ACTIVITAT: LA PAU MINADA. VÉS AMB COMPTE MARIA CLARA!
Les mines antipersonal (MAP) i les municions
sense esclatar (MUSE: bombes de dispersió) són
una amenaça directa a les condicions de pau que
actualment afecta prop de 80 països i zones. Ho
són durant el conflicte (les MAP són il·legals
segons el dret internacional humanitari), però
també, i principalment, ho són quan les
hostilitats han acabat, perquè no fan possible
que es compleixin les condicions mínimes
necessàries per gaudir de la pau. La seva
utilització i els seus efectes provoquen evidents
violacions del dret humanitari i dels drets
humans, entre els quals, el més bàsic: el dret a la
vida.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

*
*
*

Donar a conèixer com actuen les mines antipersonal i les bombes de dispersió, així
com les seves característiques i situació al món.
Relacionar i reflexionar de manera crítica i activa entorn de la problemàtica i les
conseqüències de les mines antipersonal i les bombes de dispersió.
Mostrar les solucions que han adoptat els països i la població civil per eradicar
aquesta problemàtica.

*

Potenciar el compromís i les actuacions que promouen una cultura de la pau i els
valors democràtics i solidaris.

CONTINGUT I METODOLOGIA DE L’ACTIVITAT
En primer lloc es copsa el coneixement que els infants tenen del tema i es fa una
pluja sobre el concepte de pau que es guarda per poder contrastar més endavant
amb les condicions en les que viuen els països minats.

1

En segon lloc es fa un visionat del conte interactiu “Vés amb compte, Maria Clara!.
El conte, mitjançat imatges i animacions, narra la vivència d’una nena colombiana
que pateix un accident amb una mina antipersonal. Els textos del conte original
escrit per alumnes de 5è de Primària de l’escola Alfageme de Barcelona.

2

Després de la valoració del conte en gran grup pels alumnes, es presenten els
països més contaminats per mines al món i el seu efecte sobre la població civil, les
possibilitats de pau, i el respecte als drets humans, mitjançant un mapa i diverses
imatges.

3

La activitat es pot arrodonir amb el joc de taula
“Missió desminatge” un joc cooperatiu que
proposa a l’alumnat participar en una missió
humanitària per desminar completament una
zona afectada per mines antipersonal i residus
explosius de guerra i garantir la seguretat del
habitants del poble.

4

Al final de l’activitat es lliurarà al professorat un
document avaluador que realitzarà amb el seus
alumnes per poder valorar l’activitat adientment.
També es facilitarà al professorat tot un seguit
d’exercicis i activitats per poder tenir continuïtat
amb la matèria.
Durada: 1:30/2 hores
Franja escolar: Cicle Mitjà i Superior de primària

NIVELLS I CONTRIBUCIÓ
A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

*

L’activitat “La Pau minada. Vés amb compte, Maria Clara” es centra principalment
en la competència específica social i ciutadana vinculada a conviure i habitar el
món. Així mateix, atès que la proposta s’articula al voltant d’un conte, el programa
contribueix al desenvolupament de la comunicació lingüística audiovisual, a la
comprensió lectora i al foment de l’autonomia i la iniciativa personal.

ALTRES DADES
NÚM. ALUMNES PER SESSIÓ Grup classe, màxim 30 alumnes.
LLOC Centres educatius i equipaments del municipi.

DADES DE CONTACTE
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LÍDIA TOVAR
TELÈFON 654860015
CORREU ELECTRÒNIC eirenecoop@gmail.com
WEB www.grupeirene.entitatsbcn.net

