Grup

εireηe

EL CONFLICTE I LES PARTS IMPLICADES: ITINERARIS DE
PAU. DE L’ACCIÓ INDIVIDUAL AL COMPROMÍS
COL·LECTIU.
Un projecte de cultura de pau – Secundària, Batxillerat i
Instituts- 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: LES MINES ANTIPERSONAL, L’AMENAÇA SILENCIOSA
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.
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 joves tenen del tema i es fa una
pluja sobre el concepte de pau i es guarda per poder contrastar més endavant amb
les condicions en les que viuen els països minats.
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En segon lloc es fa una explicació visual i participativa de la problemàtica de les
mines antipersonal i les bombes de dispersió. Aquesta presentació inclou mapes i
elements per promoure el debat i la reflexió entorn a les conseqüències que
aquestes armes tenen sobre la població civil i de les possibles solucions.
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Per finalitzar es fa el visionat onze videoclips filmats per diversos dibuixants i
artistes gràfics de prestigi permet fer el recull d’accions quotidianes que l’alumnat
pot fer per promoure la cultura de pau.
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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: 1/2 hores
Franja escolar: Cicle Inicial d’ESO (1r i 2n)

NIVELLS I CONTRIBUCIÓ
A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

*

Als alumnes i professorat dels instituts, les activitats descrites es poden treballar
a: Àrees de socials, tutories, educació per la ciutadania, optatives de pau.
Contribució a les competències bàsiques centrada principalment en la competència
social i ciutadana vinculada a conviure i habitar el món. Tanmateix, per la tipologia
de l’activitat, contribueix al desenvolupament de la comunicació audiovisual i
lingüística. Els continguts s’adapten als interessos o necessitats que el centre
educatiu requereixi (treballs i temàtiques específiques de pau i desenvolupament).

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

DADES DE CONTACTE

Grup εireηe
LÍDIA TOVAR
TELÈFON 654860015
CORREU ELECTRÒNIC eirenecoop@gmail.com
WEB www.grupeirene.entitatsbcn.net

