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: REPENSEM LA PAU: CAP A LA NOVIOLENCIA
-

La pau és molt més que l’absència de guerra, és que tothom tingui unes
condiciones de vida dignes, les necessitats bàsiques cobertes i els seus DDHH
fonamentals no vulnerats; la violència no sempre es pot veure de forma directe, a
l’estructura de les societats la violència està molt present; el conflicte pot ser
constructiu i hi ha un munt alternatives noviolentes i creatives per resoldre’ls, etc.
Aquestes qüestions i d’altres relacionades tractarem en aquest taller.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

* Construir i entendre el concepte de conflicte i pau i reflexionar sobre les aptituds

adoptades davant d’ell, com ens sentim i quines habilitats, eines, competències fem
servir per abordar-ho.

* Definir i visualitzar

exemples actuals que reflecteixin la cultura de la violència, i
pensar, mitjançant activitats en com es poden articular les estratègies necessàries
per elaborar una cultura de pau, de consens, de conciliació i diàleg.

* Potenciar el pensament, l’actitud critica, els valors

que podrien servir per
emprendre accions que promoguessin i fomentessin la cultura de pau, la
solidaritat, espais on trobar-se i identificar-se.

* Canalitzar les motivacions de cooperació i solidaritat que puguin sortir entre

l’alumnat a través d’iniciatives de Grup Eirene o d’iniciatives dels propis alumnes o
del professorat després de l’acció. Potenciar la consciència de responsabilització de
cadascú en la construcció d’un món millor.

CONTINGUT I METODOLOGIA DE L’ACTIVITAT
AMB UNS RECURSOS I METODOLOGIA DINÀMICA, VISUAL, DE DEBAT I
REFLEXIÓ ES TREBALLARÀ:
1 En primer lloc, es presenta el Grup Eirene. Es comença amb una metodologia
constructiva de l’aprenentatge copsant que és el que saben els/les joves i
despertant l’interès per crear un aprenentatge significatiu.
2

“Pluja d’idees” dels alumnes sobre el tema. Construcció grupal del concepte de
conflicte i pau. Com a suport pedagògic visionat d’imatges.

3

Joc socioafectiu que permeti evidenciar la forma més habitual de resolució de
conflictes i la inutilitat de la utilització de la violència. A través d’aquesta
experiència s’aprofitarà per treballar la base conceptual.

4

Debat sobre el sentit de la pau i les estratègies no violentes per resoldre els
conflictes que fomenti el compromís personal: I jo, què puc fer?
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’activitats i materials pedagògics per poder
tenir continuïtat amb la matèria.
Durada: 1 hora
Franja escolar: Cicle superior d’ESO (3r i 4rt)

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

