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ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

Orientacions pedagògiques
Introducció

Objectius

Material per apropar l’Agenda Dones, Pau
i Seguretat als espais educatius. Activitats,
dinàmiques, lectures, experiències i
recursos audiovisuals per reflexionar sobre
l’impacte de les guerres, el concepte de
violència, els estereotips de gènere o el
paper de la societat civil
en el foment de la pau.

• P
 rendre consciència de l’impacte de la guerra
sobre les persones, especialment les dones
i els infants.
• Conèixer l’Agenda Dones, Pau i Seguretat.
• Fer una anàlisi crítica del concepte de violència.
• R
 eflexionar sobre els estereotips de gènere i la
seva presència en les nostres vides.

Continguts
• Les guerres al món

Temporalització
La unitat està formada per 4 sessions
(5 hores de treball) i tots els materials de
suport per executar-les.

• Impacte de les guerres sobre les persones, en
particular les dones
• M
 obilitzacions de la societat civil en defensa dels
drets humans
• A
 nàlisi d’un conflicte a través d’un testimoniatge
directe
• La resolució 1325 de Nacions Unides
• E l concepte de violència. L’exemple de la violència
masclista

Àrees
• Ciències Socials
• Ètica
La unitat és flexible i, per tant, es pot aplicar de la
manera que el professorat consideri més oportuna:
com a part integral d’un projecte interdisciplinari
dins un Servei Comunitari, o bé aplicar-la dins el
currículum d’assignatures com Ciències Socials i/o
Ètica i/o tutoria.
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Competències bàsiques i continguts curriculars
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Coneixement i interacció amb el món físic
• Competència comunicativa lingüística i audiovisual
• Tractament de la informació i competència digital
• Competència d’aprendre a aprendre
• Competència social i ciutadana

ÀMBIT SOCIALS
Continguts clau

ÀMBIT DE CULTURA I VALORS ÈTICS
Continguts clau

• CC2. Estratègies comunicatives en situacions
d’interacció oral, exposició, comunicació de
resultats i debats.

• CC21. La dignitat humana. Consideració de la
igualtat.

• CC4. Coneixements històrics temporals: canvi,
continuïtat, sincronia, diacronia, successió,
simultaneïtat, causalitat...
• CC6. Vincles entre el passat, el present i el futur.
L’ empatia històrica.
• CC11. Les dones en la història i en
les societats actuals.
• CCD16. Tractament de la informació.
• Ciències socials 4t ESO: El món actual.

ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL
(transversal)
Avaluació
• C
 ada alumne elabora un article, mural digital i/o
presentació oral de conclusions i síntesi. Se’n pot fer
difusió a la revista, web o espai de comunicació del
centre, o es pot explicar a alumnat d’altres nivells.
• V
 aloració crítica personal de cada alumne sobre el
que ha après.

• C
 C23. Diversitat d’identitats. Les diferències i els
seus contextos.
• CC25. Àmbits d’actuació de poder i violència.
Actituds de tolerància, solidaritat, compromís i les
seves manifestacions externes.
• CC26. El concepte de diàleg. Tipus de diàleg. El
diàleg com a forma privilegiada de comunicació
d’idees, de sentiments i de relació.
• CC28. Els valors del diàleg: comprensió, exclusió
de violència, cooperació, participació, sinceritat,
escolta, igualtat de les veus, assertivitat, respecte,
racionalitat.
• CC29. El conflicte. Anàlisi de conflictes. El
tractament de conflictes interpersonals com a
actor, com a espectador, com a afectat. Estratègies:
conversa, negociació, mediació...
• CC30. La cultura de la pau. Violència directa
i violència estructural. Tipus de pau. Models i
exemples de la cultura de la pau.
• CC38. L’exercici de la política i les seves
repercussions ètiques.
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Estructura de la unitat didàctica
A continuació es proposa un model de seqüenciació de la unitat didàctica, però aquesta pot modificar-se en
funció de l’àrea des de la qual s’imparteix, o en funció dels vostres interessos.

1

2

SESSIÓ

SESSIÓ

Els conflictes armats al món
i els seus impactes

Respostes, activisme i iniciatives de la
població civil davant el conflicte

Intenció educativa

Intenció educativa

Identificar els conflictes armats actuals i prendre
consciència dels seus impactes.

Prendre consciència de la importància de la societat
civil per mobilitzar-se per la defensa dels drets
humans i per la construcció de la pau. Reflexionar
sobre el rol de les dones en aquestes iniciatives.

Resum

Resum

A partir d’una pluja d’idees del grup-classe,
s’identificarà què sap l’alumnat de les guerres actuals
al món i se situaran els conflictes armats vigents
en un mapamundi (Activitat 1). A continuació, es
treballarà l’impacte de les guerres sobre les persones
a través d’una dinàmica en grups reduïts (Activitat 2).

A partir d’una dinàmica en petit grup, l’alumnat
coneix moviments de resistència o de mobilitzacions
ciutadanes. Es reflexiona del perquè de les
mobilitzacions, de si són motors de canvi, i de les
seves conseqüències (Activitat 1). A continuació, a
partir d’unes imatges es tractarà la participació de les
dones en iniciatives de pau (Activitat 2).

Material i recursos

Material i recursos

Pissarra i pissarra digital o projector.
Power point de suport.

Pissarra, pissarra digital o projector, ordinador portàtil
per grup. Material de suport de la sessió: fitxes de
treball i power point.

Comentaris
Disposar d’accés d’internet.

Comentaris
Aquesta sessió es recomana fer-la en 2h.
Disposar d’accés d’internet.
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SESSIÓ

SESSIÓ

Conversa amb una activista

Violència. De què parlem?

Intenció educativa

Intenció educativa

Conèixer les conseqüències de la violència armada
en les dones a través de la veu de testimonis.
Conèixer les iniciatives de pau impulsades per
dones.

Entendre el concepte de violència des d’una
perspectiva àmplia (directa, cultural i estructural).
Adonar-nos que nosaltres també rebem/exercim
violències.

Resum

Resum

Xerrada i debat amb una activista procedent d’un
país amb violència armada.

A partir d’algunes imatges es debat sobre el
concepte de violència. S’introdueix el triangle de
les violències i en petits grups han d’aprofundir-hi a
partir d’imatges i de buscar exemples.

Material i recursos

Material i recursos

A determinar amb l’activista.

Material de suport de la sessió: Power point. Fitxes A3
del triangle de les violències.

Comentaris
Per contactar amb una activista: ONG del propi
municipi o “La Fede.cat, Organitzacions per a la
justícia global”
Es suggereix entrevistar l’activista i difondre-ho als
mitjans de comunicació del centre i del municipi.
Unitat didàctica: Dones, Pau i Seguretat
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SESSIÓ

Els conflictes armats al món
i els seus impactes
Resum

Intenció educativa
Identificar els conflictes armats
actuals al món, prendre
consciència dels seus impactes i
analitzar com afecten de manera
diferent a homes i dones.

A partir d’una pluja d’idees del grup-classe, s’identificarà què
sap l’alumnat dels conflictes armats vigents i se situaran en un
mapamundi. A continuació, mitjançant una dinàmica en grups
reduïts, es treballarà l’impacte dels conflictes sobre les persones.

Desenvolupament
Activitat 1

Temps
55 min.

Material i recursos
Pissarra, pissarra digital o projector
Power point de suport
SESSIÓ 1 – Conflictes

Mapeig dels conflictes armats actuals
i principals característiques

• Fer pluja d’idees per conèixer l’imaginari de l’alumnat respecte els
conflictes armats: què són, quins coneixen, què els provoca? Les
respostes serviran de punt de partida per tractar les característiques
dels conflictes armats, i com aquests són tractats als mitjans de
comunicació.
• Localitzar al mapa elaborat per l’Escola de Cultura de Pau (ECP) els
conflictes armats actuals. (Power point)
• Desenvolupar les idees clau d’aquest apartat.

Opcional:

Indicacions
complementàries
El power point de suport
“Sessió 1 – Conflictes”
inclou les fitxes amb el perfil de
les persones que només caldrà
imprimir, així com tota
la informació complementària
tant per al professorat com
per a l’alumnat per
desenvolupar la sessió.
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Prèviament a la realització d’aquesta activitat, es pot proposar als nois
i noies que busquin notícies a la premsa o als telenotícies sobre les
guerres actuals. Un cop realitzada aquesta recerca, es pot fer la pluja
d’idees.
Abans de mostrar el mapa elaborat per l’ECP, es pot localitzar en un
mapamundi els conflictes que l’alumnat coneix per després comparar-lo
amb el mapa de conflictes de l’ECP.

SESSIÓ 1
ELS CONFLICTES ARMATS AL MÓN I ELS SEUS IMPACTES

Activitat 2

Impacte dels conflictes armats
sobre la població

Després de treballar les principals característiques dels conflictes armats
(idees clau), aprofundirem en les seves conseqüències sobre la població
civil mitjançant una dinàmica en petit grup.
Joc de destins de guerra
• Distribuir la classe en grups de 4-5 alumnes.
• R
 epartir a cada grup una fitxa amb el perfil d’una persona abans que
esclati un conflicte armat (fitxes disponibles al power point).
• C
 ada grup té 10 minuts per imaginar-se què li haurà passat a aquesta
persona durant el conflicte.
• C
 ada grup exposa la seva hipòtesi sobre què ha succeït amb aquesta
persona.
• E s desvela la situació real del destí de la persona descrita (informació
disponible al power point de suport).
• E s comenten els principals impactes dels casos reals treballats
(informació disponible al power point de suport).

Valoració i conclusions
Recull de les idees principals

5 min.

Calaix de recursos | Pàgines web
• E scola de Cultura de Pau
http://escolapau.uab.cat
• L liga dels Drets dels Pobles
www.perillderiqueses.org http://www.txetxenia.org/
• N
 acions Unides (“ONU Mujeres”)
http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/10/infographic-women-armed-conflict
• N
 acions Unides (“ONU Mujeres”)
http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/11/infographic-violence-against-women
• D
 ones, Pau i Seguretat
http://donespauseguretat.cat/

Unitat didàctica: Dones, Pau i Seguretat
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SESSIÓ 1
ELS CONFLICTES ARMATS AL MÓN I ELS SEUS IMPACTES

IDEES CLAU I GUIA PER AL DEBAT
ACTIVITAT 1

IDEES CLAU
Al món hi ha molts més conflictes armats dels que apareixen als mitjans de comunicació.
Els conflictes armats tenen greus conseqüències per a la població civil.
Les causes dels conflictes armats són múltiples (geoestratègiques, econòmiques, polítiques).

GUIA PER AL DEBAT
Què és un conflicte armat?
Segons l’Escola de Cultura de Pau (ECP), “entenem
per conflicte armat tot enfrontament protagonitzat
per grups de diferent índole (forces militars regulars
o irregulars, guerrilles, grups armats d’oposició, grups
paramilitars, o comunitats ètniques o religioses
que, utilitzant armes o altres mitjans de destrucció,
provoquen més de 100 víctimes mortals en un any”.

Causes
Les causes de les guerres són múltiples. D’entre les
més destacades, el Centre d’Estudis per la Pau J.M.
Delàs, enumera:
• D
 isputa pel control o accés als recursos naturals:
petroli, gas, or, diamants, fosfats, coure, coltan,
fustes tropicals, cultius com l’opi o la coca…
• Disputa pel control de l’aparell de l’Estat.

Quants conflictes armats hi ha al món?
Hi ha molts més conflictes armats vigents dels que
apareixen als mitjans de comunicació. Durant l’any
2015 es van registrar 35 conflictes armats, la majoria a
l’Àfrica i Àsia.

• D
 isputes per territoris que estan dintre d’un altre
Estat, o bé per recursos que són compartits, o bé
perquè es vol incorporar dintre de les fronteres de
l’Estat un territori o comunitat.

FONT: Informe “Alerta2016! Informe sobre conflictes, drets
humans i construcción de pau” (ECP)

• R
 epartiment desigual de les riqueses o de les
terres de cultiu, sovint acaparades per una minoria
de la població.

Població civil
Moltes conseqüències de les guerres recauen
directament sobre la població civil, que resulta
afectada pels bombardejos sobre nuclis urbans,
centres educatius o centres religiosos, per exemple.
A més, els serveis sanitaris també resulten greument
afectats amb un impacte directe sobre la vida de les
persones. La població civil pateix constants violacions
dels seus drets humans més bàsics.

• L a corrupció com a element destacat del
funcionament de l’economia.
• V
 iolació sistemàtica dels drets humans, manca de
llibertat d’associació, d’expressió…
• D
 eteriorament del medi ambient, augment de la
desertització, desforestació, erosió del sòl i manca
d’aigua que fan disminuir la producció d’aliments.
• M
 anca d’accés als recursos econòmics, de salut o
d’educació mínims.
• Q
 üestions religioses i ètniques es poden afegir o
entrecreuar amb altres factors.
• E l pes del passat, com antigues rivalitats, greuges o
conflictes mal resolts.
FONT: “Deconstruir la guerra”, del Centre J.M. Delàs.
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SESSIÓ 1
ELS CONFLICTES ARMATS AL MÓN I ELS SEUS IMPACTES

ACTIVITAT 2

IDEES CLAU
L’impacte dels conflictes armats en les persones és incalculable: morts, violència sexual, desplaçaments
forçats, detencions arbitràries, reclutaments de menors, destrucció del teixit social, d’infraestructures, etc.
Impactes específics de gènere dels conflictes armats sobre les dones i les nenes.

GUIA PER AL DEBAT
IMPACTE DELS CONFLICTES ARMATS
L’impacte dels conflictes armats sobre la població
civil no només són les víctimes mortals i els ferits;
existeix més violència, directa o indirecta, que
l’afecta: els desplaçaments forçats de població
(desplaçats interns o refugiats), desaparicions
forçoses, la violència sexual, la destrucció del teixit
social (traumes psicològics personals i col·lectius –
por, odi, desconfiança–), destrucció d’infraestructures
civils (cases, ponts, carreteres), detencions arbitràries,
tortures, reclutament de menors…
Desplaçaments forçats
Al llarg de la història les persones s’han vist obligades
a fugir de casa seva a causa de la guerres. O bé han
fugit fora del seu país (refugiats) o s’han desplaçat
a l’interior del seu propi país en zones més segures
(desplaçats interns).
El nombre de persones refugiades i desplaçades
internes és, actualment, el més elevat de tota la
història des que Nacions Unides ho comptabilitza.
A finals de 2015, el nombre de desplaçats forçats
arribava als 65,3 milions.

Desaparicions forçoses
Segons Nacions Unides, una desaparició forçada
és quan «s’arresta, es deté o es trasllada contra
la seva voluntat a una persona, o quan aquesta
resulta privada de la seva llibertat per agents
governamentals de qualsevol sector o nivell, per
grups organitzats o per particulars que actuen en
nom del Govern o amb el seu suport directe o
indirecte, i que després es neguen a revelar el destí o
lloc on es troben aquestes persones sense reconèixer
que estan privades de llibertat, sostraient-los així de
la protecció de la llei».

Més informació
Nacions Unides

Altres recursos
Documental “Vides inacabades”, de la Lliga dels
Drets dels Pobles, en què mares expliquen les
desaparicions forçades al Caucas Nord (Rússia).

Font: ACNUR, Agència de Nacions Unides per als Refugiats

Guia ràpida
Gènere, conflictes i desplaçament forçat.
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SESSIÓ 1
ELS CONFLICTES ARMATS AL MÓN I ELS SEUS IMPACTES

IMPACTE SOBRE DONES I NENES
Els conflictes armats afecten a tota la població que
els pateix, però en les dones i les nenes recauen
determinades conseqüències en major proporció
que en els homes i nens.

DESIGUALTAT DE GÈNERE I CONFLICTE ARMAT
La desigualtat de gènere i la violència armada estan
estretament relacionats. Segons l’ECP, el 70% dels
conflictes armats actius al llarg del 2015 van tenir lloc
a països on hi havia greus desigualtats de gènere.

Un dels exemples més evidents és la violència
sexual, utilitzada sovint com una arma de guerra, per
sembrar el terror i la humiliació en comunitats. La
violència sexual, el desplaçament forçat de població,
la interrupció dels serveis de salut, assumir la cura de
la família… són conseqüències directes i indirectes
que poden afectar de manera desproporcionada a
les dones.

A més, els conflictes empitjoren moltes desigualtats
que persisteixen en el temps després que la guerra
s’hagi acabat.

Més informació
Infografies de Nacions Unides

Guia ràpida
Violència sexual en conflictes armats
Els conflictes armats i els infants
Els nens i les nenes a les forces i grups armats

Altres recursos
Documental “Uchungu na tumaini, Crònica del
dolor i l’esperança”, de la Lliga dels Drets dels Pobles,
reflecteix les dures conseqüències d’un conflicte a
la República Democràtica del Congo. Fa palesa la
violència que pateixen les dones i els infants, però
també el dinamisme, l’activisme i la lluita de la seva
població.
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Més informació
Infografies de NNUU

2

Activisme i iniciatives de la població
civil davant el conflicte

SESSIÓ

Resum
A partir d’una dinàmica en petit grup, l’alumnat coneix diferents
moviments de lluita, de resistència o de mobilitzacions ciutadanes
de diferents parts del món. Reflexionen en petit grup i després en
el grup-classe del perquè de les mobilitzacions, si aquestes són
motors de canvi, i de les conseqüències en la vida de les persones
mobilitzades. (Activitat 1)
A continuació, a partir d’unes imatges es treballarà la participació de
les dones en els processos i iniciatives de pau. (Activitat 2)

Desenvolupament
OPCIÓ A
Activitat 1

Per què les persones s’organitzen, es
mobilitzen i lluiten per defensar els seus drets?

Intenció educativa
Prendre consciència de la
importància de la societat civil per
mobilitzar-se per la defensa dels
drets humans i per la construcció
de la pau. Reflexionar sobre el
rol de les dones en aquestes
iniciatives.

Per treballar les activitats d’aquesta
sessió, es pot escollir entre dues
opcions, amb dinàmiques diferents.
L’ opció B es basa en la dinàmica
d’aprenentatge cooperatiu “El Puzle”.

Presentació de l’activitat.
Es pregunta als nois i noies si coneixen algun cas recent de mobilització
ciutadana amb protestes al carrer, tant a casa nostra com en altres parts
del món. Poden sortir els exemples del 15M, la PAH (Plataforma Afectats
per la Hipoteca), les Primaveres Àrabs, etc. A partir d’aquí es realitzarà la
següent dinàmica per treballar mobilitzacions de la societat civil:

Temps
Opció A: 55 minuts
(Hi ha grups que necessiten
més temps)
Opció B: 2 hores

• Distribuir la classe en grups de 4-5.
• R
 epartir una fitxa a cada grup sobre un moviment de lluita, resistència
o mobilització. Cada fitxa compta amb fotografies, articles, vídeos i
unes preguntes de reflexió que cal contestar.
• E l grup, a partir de la informació rebuda i d’altra informació que hagi
pogut cercar, reflexiona sobre les preguntes formulades de cada cas i
exposa les seves conclusions al grup-classe.
• Debat i exposició de les idees clau.

Material i recursos
Pissarra, pissarra digital o projector,
ordinador portàtil per grup.
5 fitxes: 15 M, Primaveres àrabs,
Ruta Pacífica de Mujeres, Las
Madres de Mayo i Amnistia
Internacional.
Power point de la sessió.

Activitat 2

La participació de la dona en els processos
i iniciatives de pau.

• E s mostren fotografies de diferents negociacions de pau (power point
de suport).
• Es desenvolupen les idees clau (power point de suport).

Unitat didàctica: Dones, Pau i Seguretat
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SESSIÓ 2
ACTIVISME I INICIATIVES DE LA POBLACIÓ CIVIL DAVANT EL CONFLICTE

OPCIÓ B (dinàmica d’aprenetatge cooperatiu “El Puzle”)
Calaix de recursos
Pàgines web
• A
 mnistia Internacional
(material per al professorat)
• Resolució 1325
• C
 ampanya Dóna Veu
1325 de l’Agència
Catalana de Cooperació al
Desenvolupament
• C
 iutats defensores dels drets
humans
• WILPF (Espanya)
–h
 ttp://wilpfespanya.
blogspot.com.es/
– http://wilpf.org/
• Dona, Pau i Seguretat

Activitat 1

Per què les persones s’organitzen, es
mobilitzen i lluiten per defensar els seus drets?

Presentació de l’activitat.
Es pregunta als noies i noies si coneixen algun cas recent de mobilització
ciutadana amb protestes al carrer, tant a casa nostra com en altres parts
del món. Poden sortir els exemples del 15M, la PAH (Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca), les Primaveres Àrabs, etc. A partir d’aquí es realitzarà la
següent dinàmica per treballar mobilitzacions de la societat civil:
Primera part:
• Distribuir la classe en grups de 4-5.
• R
 epartir les fitxes sobre el moviment de lluita, resistència o
mobilització concret. Cada fitxa compta amb fotografies, articles,
vídeos i preguntes de reflexió.
• S ’assigna una pregunta a cada membre del grup. Les preguntes es
contestaran en grup, però cada alumne es responsabilitza d’una
pregunta.
• E l grup, a partir de la informació rebuda i d’altra informació que hagi
pogut cercar, reflexiona sobre les preguntes formulades de cada cas.
Segona part:
• E ls nois i noies fan grups d’experts agrupant-se en funció de les
preguntes (responsables de la pregunta 1 es reuneixen entre ells, els
de la pregunta 2 es reuneixen entre ells, i així successivament).
• Agrupats per preguntes, posen en comú les seves respostes.
Tercera part:
• E ls nois i noies tornen als seus grups inicials, posen en comú les
respostes aprofundides i en fan una síntesi.
• Cada grup exposa les conclusions del seu moviment social.
• En gran grup es debaten les conclusions.

Activitat 2

La participació de la dona en els processos i
iniciatives de pau.

• Es mostren fotografies de diferents negociacions de pau.
• E l professorat desenvolupa les idees clau de l’apartat mitjançant el
power point de suport.

Valoració i conclusions
Recull de les idees principals.
Si s’escau, presentació i preparació de la següent sessió: “Conversa amb un activista”.
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ACTIVISME I INICIATIVES DE LA POBLACIÓ CIVIL DAVANT EL CONFLICTE

IDEES CLAU I GUIA PER AL DEBAT
ACTIVITAT 1

IDEES CLAU
El paper de la societat civil és essencial per defensar els drets humans i lluitar per la pau.
Les mobilitzacions i protestes pacífiques han resultat clau en alguns moments per pressionar als estats a
legislar a favor de mesures en pro dels drets humans, així com també per derrocar governs poc democràtics.
Els defensors i defensores dels drets humans són persones que, de manera individual o col·lectiva,
treballen per promoure o protegir els drets humans. Poden ser mares, periodistes, sindicalistes, membres
d’ONG, advocats, estudiants, pagesos, etc. La seva tasca i compromís pot representar un risc per la seva
vida o seguretat.

GUIA PER AL DEBAT
PREGUNTES DE REFLEXIÓ DELS DOSSIERS QUE HEM ENTREGAT ALS ALUMNES
1. Què porta aquesta gent a mobilitzar-se? Què creus que els ha passat per decidir-se a fer alguna cosa?
2. Les mobilitzacions que han fet han aconseguit algun canvi dels que proposaven?
3. Posa’t en la pell de les persones mobilitzades. Com creus que ho han viscut (han patit represàlies, s’han vist
acompanyades...)
4. Creus que és diferent ser home o dona al mobilitzar-se en aquest cas?
POSSIBLES RESPOSTES PER CADA CAS
PRIMAVERES ÀRABS
1. L a població de molts països àrabs reivindicaven
una millora en la gestió de l’economia, més
llibertats polítiques, alhora que denunciaven
les males pràctiques dels governs i la corrupció
política. El dia a dia de la vida de les persones es
veia perjudicada pel mal funcionament de les
institucions que els governaven.
2. D
 epèn del país. Tot i que en un principi sí que es
van derrocar alguns caps de govern corruptes en
els països on va haver-hi revoltes (Tunísia, Egipte i
Líbia), malauradament això no ha significat que en
aquests països s’hagi començat a obrir una via cap
a la democràcia.
En alguns casos, com a Egipte, l’antiga dictadura
s’ha substituït per una altra de nova. I a llocs com
Líbia, Síria o Iemen, ara hi ha guerra. En el cas
de Tunísia sí que estan en un procés de millora
democràtica.

3. E n tots aquests països, on no hi havia garanties
democràtiques, va exercir-se repressió violenta
contra els grups de manifestants. A Egipte i a
Síria van morir centenars de manifestants que es
mobilitzaven de forma pacífica.
D’altra banda, a les “Primaveres àrabs” va fer-se
molt visible el gran potencial de les xarxes socials
a l’hora de mobilitzar la societat. Al ser societats
on els mitjans de comunicació tradicionals
estan fortament censurats, les xarxes socials es
van convertir en plataformes per organitzar les
protestes i denúncies.
4. C
 om ja havia passat històricament en
reivindicacions anteriors, les dones van jugar un
paper fonamental en les reivindicacions, exigint
al carrer el reconeixement dels seus drets. Les
dones al món àrab pateixen una discriminació
en tots els àmbits de la seva vida: a nivell laboral,
educatiu, de prestacions socials, d’impostos, etc.
Tot i que cada país té les seves especificitats,
en termes generals les dones troben dificultats
per desenvolupar els seus drets tant en l’esfera
privada com en l’esfera pública.
Unitat didàctica: Dones, Pau i Seguretat
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AMNISTIA INTERNACIONAL

RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES

1. L a majoria de socis i simpatitzants d’Amnistia
Internacional (AI) són persones que es prenen la
lluita contra les injustícies de manera personal.
Moltes d’elles, tot i no viure en zones de conflicte
armat, creuen que sí es poden realitzar accions
en favor dels drets humans per protegir-los a tot
el món.

1. L a societat colombiana està mobilitzada contra la
guerra des de fa anys, denunciant les violacions
que pateixen i promovent moltes iniciatives
de pau. La Ruta Pacífica neix l’any 1996 com a
resposta a la greu situació de violència en què
es troben les dones a les zones en conflicte, tant
en àrees rurals com urbanes. Aquest moviment
social lluita per una solució negociada i política
del conflicte armat. Lluiten per la veritat, la justícia
i la reparació, i per la reconstrucció d’una memòria
històrica individual i col·lectiva que els permeti
superar els traumes de la guerra.

2. Sí, hi ha múltiples accions d’AI que han aconseguit
els seus objectius. Algunes d’elles són alliberar
persones de la presó, paralitzar diverses
lapidacions de dones a l’Iran, i han contribuït a
eradicar la pena de mort en alguns països.
3. En la major part dels casos, AI mobilitza una part
de la ciutadania que de forma massiva recolza
persones que han vist vulnerats els seus drets.
Normalment, les persones mobilitzades no veuen
la seva integritat amenaçada, i les condicions de la
víctima milloren després de l’acció.
4. E n aquest cas és indiferent ser home que dona.

15 M
1. L es principals reivindicacions d’aquest moviment
és promoure una democràcia més participativa,
acabar amb el domini de bancs i corporacions en
la política, i aconseguir una “autèntica divisió de
poders” (l’executiu, el judicial i el legislatiu). Aquest
moviment va néixer a Espanya quan molta part de
la ciutadania, arran de la crisi econòmica, va veure
els seus drets vulnerats.
2. El 15 M ha reforçat altres moviments, com per
exemple la PAH (Plataforma Afectats per la
Hipoteca). Aquest moviment ha aconseguit aturar
molts desnonaments de famílies vulnerables,
ha generat xarxes de suport entre elles i ha
aconseguit canviar la legislació en aquest àmbit.
3. L es manifestacions i acampades es van poder
realitzar amb llibertat I ambient distès. Tot i així,
en moments puntuals van produir-se càrregues
policial contra els que protestaven.
4. En aquest és indiferent ser home que dona.

2. Aquest moviment ha aconseguit un impacte social
important: la mobilització de moltes persones, la
visualització de les conseqüències del conflicte en
les dones, i acompanyament de víctimes, sobretot
les que viuen en zones més remotes de Colòmbia.
Han aconseguit reivindicar el protagonisme de les
dones per construir la pau.
3. Hi ha hagut repressió a les dirigents, que han estat
amenaçades.
4. S ón moviments majoritàriament de dones, i és
fruit de l’impacte de la violència sobre les dones.
Aquest moviment social per la pau està integrat
per més de 300 associacions i grups de dones de
tots els racons de Colòmbia.

MADRES DE PLAZA DE MAYO
1. Són dones els fills i filles de les quals van
desaparèixer a mans dels cossos de seguretat de
l’Estat durant la dictadura argentina (1976-1983).
Com que per les vies oficials no van trobar cap pista
dels seus fills i filles desapareguts, es van organitzar
entre elles per tenir més força per descobrir el destí
dels seus fills/es i reclamar justícia.
2. Les Mares, juntament amb altres organitzacions de
drets humans, van denunciar els crims comesos
durant la dictadura i van exigir que se’n jutgés
els responsables. Gràcies a la seva labor, i a la
tasca de jutges compromesos amb la lluita per la
democràcia, es va aconseguir que torturadors i
assassins fossin jutjats i condemnats. Fins i tot el
que havia estat dictador, Jorge Rafael Videla, va
acabar a la presó, on va morir el 2013.
3. S í, algunes líders del moviment van ser
segrestades i posteriorment assassinades, i moltes
d’elles van rebre amenaces. Tot i així, van continuar
amb la seva lluita.
4. E n aquest cas, només es van mobilitzar les mares.
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ACTIVITAT 2
IDEES CLAU
La pau està indiscutiblement lligada a la igualtat entre homes i dones. Una pau sostenible requereix
la participació de les dones en tots els nivells d’adopció de les decisions. De fet, estudis destaquen
que la participació de les dones genera efectes positius en temes de sostenibilitat i durabilitat
dels acords signats.
La dona ha estat històricament exclosa de la participació en els processos de pau. Nacions Unides destaca
que en una mostra de 31 processos que van tenir lloc entre el 1992 i 2011, només un 4% de les persones
signatàries, un 2,4% de mediadors principals i un 9% de les negociadores eren dones.
Alhora, s’ha esbiaixat la realitat i només se les ha visibilitzat com a víctimes del conflicte, però
les dones també són agents actius amb veu i agenda pròpies en les iniciatives de pau i en la defensa
dels drets humans.
Gràcies a l’esforç i lluita d’organitzacions de la societat civil, l’any 2000 les Nacions Unides aprova la
Resolució 1325. Es reconeixen impactes específics de gènere dels conflictes armats sobre les dones i les
nenes, i la importància de la seva participació en la construcció de la pau. Aquest és un instrument legal
molt important per fer incidència en la comunitat internacional i exigir polítiques i accions que mitiguin
l’impacte de les guerres en les dones.

GUIA PER AL DEBAT
• T ant en temps de guerra com en temps de
rehabilitació postbèl·lica, les dones s’han mobilitzat
per salvaguardar la seva vida i la dels seus, per
mantenir cohesionades famílies i comunitats, per
construir ponts cap a la reconciliació, per reforçar
el teixit social i per lluitar contra la impunitat i
la injustícia. Malgrat aquesta realitat, les dones
segueixen sent una clara minoria en els espais de
negociació i de presa de decisions formals que
s’obren quan s’acaba un conflicte armat.
• U
 n dels principals obstacles de la participació
de la dona en els processos de pau és la seva
generalitzada manca d’accés al poder. Donat que
les negociacions de pau majoritàriament estan
protagonitzades per les elits polítiques i militars
que participen en un determinat conflicte, les
dones difícilment hi tenen accés. A nivell mundial,
l’accés de les dones al poder és molt limitat i, per
exemple, només representen el 18% dels càrrecs
ministerials, i entre el personal diplomàtic no
arriben al 30%.

• L a participació plena de les dones en les
estructures de poder i en els espais de presa
de decisions és essencial per a la construcció
de la pau. La representació i participació de les
dones és necessària a tots els nivells: des de les
negociacions de pau i la supervisió dels acords
de pau, a la composició de governs i parlaments,
sectors de seguretat i justícia.

Guies ràpides
Processos de pau inclusius
Processos de DDR amb perspectiva de gènere
Gènere i reforma del sector de la seguretat

Unitat didàctica: Dones, Pau i Seguretat
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SESSIÓ

Conversa amb una activista

Resum
Intenció educativa
Conèixer les conseqüències de la
violència armada sobre les dones
a través de la veu de testimonis,
i conèixer les iniciatives de pau
impulsades per dones.

Xerrada i debat amb una activista procedent d’un país
amb violència armada.

Desenvolupament
• L ’alumnat ha d’haver preparat la trobada amb l’activista i algunes
preguntes per adreçar-li.
• Conversa amb l’activista i debat posterior.

Temps
55 min.

Valoració i conclusions
Recull de les idees principals.

Material i recursos
A determinar amb l’activista.
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Observacions
Per contactar amb una activista, el professorat pot adreçar-se
a les entitats del propi municipi que treballin per la defensa dels drets
humans. Si no n’hi ha cap, podeu contactar amb
“La Fede.cat, Organitzacions per a la justícia global”

4

Violència. De què parlem?

SESSIÓ

Resum
A partir d’algunes imatges es debat sobre el concepte de violència.
S’introdueix el triangle de les violències i en petits grups han
d’aprofundir-hi i buscar exemples.

Desenvolupament
Activitat 1

Introducció al concepte violència

• A
 partir de la vinyeta “mama, què és la violència?” (PPT 1) es formula
la pregunta. La pròpia imatge i el treball fet prèviament, ja dóna
joc a iniciar la conversa. S’observen les imatges de violència que
apareixen a Google quan busquem “violència”; surten principalment
imatges de violència directa masclista. Es proposa fer una pluja
d’idees de què entenen els nois i noies per violència, quines idees
relacionen amb violència. Es recullen algunes idees i es construeix el
concepte de violència col·lectivament a partir de les seves idees i de
la “Guia per al debat”.
• E s presenta el triangle de les violències amb la imatge 2 (PPT 1).
S’expliquen amb alguns exemples.
• E s fan petits grups de 4. Es distribueix un full A3 per grup amb
l’esquema del triangle. Es reparteixen unes quantes fotos a cada grup,
i n’han d’ubicar algunes al triangle, segons el seu propi criteri, almenys
una per tipus de violència. Han d’argumentar perquè han escollit
aquestes fotos en participar, i perquè les han ubicat en una part o
altra del triangle. Cada grup penja el seu full a la pissarra.
• C
 ada grup presenta alguna de les violències fins comprovar que han
quedat totes enteses.

Intenció educativa
Entendre el concepte de violència
des d’una perspectiva àmplia
(directa, cultural i estructural).
Adonar-nos que nosaltres també
rebem/exercim violències.

Temps
55 minuts

Material i recursos
Pissarra, gomets o retoladors de
colors, ordinador amb accés a
Internet.
Power Point 1.
Imatge de suport “el triangle de les
violències”.
Fitxes del triangle de les violències
(ampliar-la a A3 per treballar-la en
petits grups).
Materials d’imatges per a cada
grup (Imatges disponibles al PPT) .

Unitat didàctica: Dones, Pau i Seguretat
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Propostes d’acció
Identificar i reflexionar sobre les
violències que hi ha en el propi
entorn (un mateix, persones del
voltant, entorn cultural, mitjans
de comunicació, etc.) i generar
propostes d’acció per ajudar a
mitigar-les.

Altres indicacions
El treball amb imatges els pot
donar idees o servir de material per
al projecte de servei comunitari.

Activitat 2

Ens sentim identificats/des amb algun tipus
de violència?

Es llança la pregunta següent a l’alumnat: “Us sentiu identificats/des amb
alguna imatge de les utilitzades –vosaltres directament o en el vostre
entorn proper-?”. Poden indicar amb quines se senten identificats/des
enganxant un gomet al costat de les fotos en qüestió (per a les noies:
gomet groc “una mica identificada”, gomet vermell “molt identificada”;
per als nois: gomet verd “una mica”, gomet blau “molt”(si no es disposa
de gomets es poden utilitzar retoladors de colors). Amb aquest exercici
busquem una imatge general (per gènere) del nivell d’identificació amb
els temes plantejats per les diverses imatges.

Valoració i conclusions
A partir del debat que sorgeixi de la pregunta “Ens sentim identificats/des amb algun tipus de violència?, es té la
intenció de portar l’alumnat a adonar-se com totes les persones participem de les violències. En som víctimes alhora
que còmplices i generadors de violències i, per tant, és interessant concloure que tots i totes en som partícips ja que
formem part d’un sistema social amb més o menys nivell de violència, i que podem fer alguna cosa per transformarho, encara que sigui a petita escala.
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IDEES CLAU I GUIA PER AL DEBAT
ACTIVITAT 1

IDEES CLAU
Hi ha 3 tipus de violència: directa, estructural i cultural.
Cal una mirada àmplia al concepte de violència per no caure en dirigir totes les energies només a contenir la
violència directa. Incidir en la violència estructural i cultural té molt més impacte de transformació social.
Nosaltres, tots i totes, patim/exercim violències, és important que ens en responsabilitzem i actuem per
superar-les.
Podem actuar des de diferents nivells i espais: transformant les nostres relacions personals perquè
esdevinguin noviolentes, fent activisme social, participant activament en iniciatives sòcioculturals en la
nostra comunitat propera, etc.

GUIA PER AL DEBAT
Definim la VIOLÈNCIA com “l’actitud o comportament que constitueix una violació o una privació a l’ésser
humà d’una cosa que li és essencial com a persona (integritat física, psíquica o moral, drets, llibertats…)1“.
La violència “és una forma d’exercici del poder mitjançant l’ús de la força, ja sigui física, psicològica,
econòmica, etc., i implica l’existència d’un dalt i un baix, reals o simbòlics”2.
La violència pot ser exercida per una persona (torturadora, lladre, etc.), una institució (una presó, una fàbrica,
una escola, etc.), o una situació estructural (explotació laboral, injustícia social, etnocentrisme cultural, etc.).
Diferenciem 3 tipus de violència2:

VIOLÈNCIA DIRECTA
La violència de tu a tu, sobre una
altra persona

VIOLÈNCIA CULTURAL
Els missatges que venen la violència
com positiva. L’imaginari col·lectiu
que naturalitza i legitima situacions
de violència

VIOLÈNCIA ESTRUCTURAL
Les estructures injustes: la
desigualtat social, els desequilibris
de poder, la marginació de certs
col·lectius, etc.

1 Seminario de Educación para la Paz-APDH. Educar para la paz. Una propuesta posible. Catarata. Madrid, 2000.
2 Andres Soriano, Violencia y conflicto. La escuela como espacio de paz. Revista Profesorado. Granada, 2009

Unitat didàctica: Dones, Pau i Seguretat

21

SESSIÓ 4
VIOLÈNCIA. DE QUÈ PARLEM?

Tipus de violència

La VIOLÈNCIA DIRECTA

La VIOLÈNCIA ESTRUCTURAL

Aquella que suposa una agressió física.
Un assassinat, una tortura, una bufetada, una
mutilació, un bombardeig, i altres formes de
maltractament físic, són exemples de violència
directa. Aquella en que podem identificar la
víctima i també el victimari.

Violència que forma part de l’estructura social
i que impedeix cobrir les necessitats bàsiques,
com las generada per la desigualtat social, l’atur,
les mancances en la nutrició, la manca de serveis
sanitaris i educatius bàsics, etc.
És “aquesta edificada dins de l’estructura i es manifesta
com un poder desigual i, conseqüentment, com a
oportunitats de vida diferents. Els recursos estan
desigualment distribuïts, com passa quan està
fortament esbiaixada la distribució de la renda, o està
desigualment distribuïda la alfabetització/educació, o
quan els serveis mèdics existents en determinades zones
són només per a determinats grups, etc. per sobre de
tot, està desigualment repartit el poder de decisió sobre
la distribució dels recursos “(Galtung, 1985: 38-39 de
Jares1999 : 99).
Violència estructural es correspon amb injustícia
social (Galtung 1969 de Jares1999: 99)

3 GALTUNG, Johan. Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización. Bakeaz/Gernika Gogoratuz. Bilbao, 2003.
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La VIOLÈNCIA CULTURAL
Es refereix a aquells aspectes de la cultura (religió,
llengua, art, símbols, ciències…) que es poden
utilitzar per justificar o legitimar la violència
estructural o directa, aquelles argumentacions que
ens fan percebre com a “normals” situacions de
violència.
Segons J.Galtung “la violència cultural consisteix en el
conjunt de valors, idees i conviccions que “ens donen
la raó” i ens permeten tractar a “l’altre” amb decisió,
seguretat i contundència, i que justifiquen, legitimen
i promouen les nostres accions violentes. Aquests
valors i conviccions actuen com aparell de formació
i desenvolupament de les potencialitats violentes,
d’aprovació i d’exercici de la violència, en contra del
desenvolupament de les potencialitats pacífiques.”

Considerem la violència estructural i la
cultural com a formes de violència perquè
si ens remetem a la definició de violència,
ambdues constitueixen una violació o
privació d’alguna cosa que esdevé essencial
per preservar la dignitat humana. Sovint,
les causes d’un cas de violència directa
sovint estan relacionades amb situacions
de violència estructural: moltes guerres
són conseqüència d’un abús de poder que
recau sobre una població oprimida, o d’una
situació d’injustícia social (d’un repartiment
de terres insuficient, d’una gran desigualtat
en la renda de les persones, etc.).

Aquesta observació no ha de servir per
justificar la violència directa, sinó per
entendre’n bé les seves dimensions i
ser capaços de poder intervenir-hi amb
antelació: minimitzar la violència estructural
i prendre consciència de la cultural, pot ser
un mitjà de prevenció de la violència directa
molt efectiu.
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Dades de violència

PER CAUSA DE GÈNERE

Directa
A TOT EL MÓN,

52

Només
estats
del món TENEN
PENALITZADA
LA VIOLACIÓ
dins del
matrimoni.

una de cada 3 dones ha patit
VIOLÈNCIA FÍSICA O SEXUAL,
principalment per
la seva parella
sentimental.

Estructural
Referents a possibilitats de desenvolupar-se:

2/3 dels 876 milions

Cada minut mor
una dona en el part.

de persones analfabetes
són dones.

El 99%
en països empobrits.
Les professions
millor remunerades
són majoritàriament
homes.

Al món hi ha menys de 70 dones
econòmicament actives per cada 100 homes.

Sovint, la decisió de no treballar és una imposició cultural.

Referents a la participació pública i poder:
El 2014,
les MINISTRES DONES AL MÓN
eren el
%

17,2
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Nicaragua, Suecia, Finlandia, Francia, Cabo
Verde y Noruega, per aquest ordre,
són les que tenen el > %

Unitat
didàctica: Dones, Pau i Seguretat
Font: http://www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap14_sp.pdf

SESSIÓ 4
VIOLÈNCIA. DE QUÈ PARLEM?

A la UE, entre el

45-55%

de dones han patit ASSETJAMENT

SEXUAL des dels 15 anys.

4,5 MILIONS

de persones són

VÍCTIMES
D’EXPLOTACIÓ
SEXUAL

98%

són dones
Font: http://www.unwomen.org

Cultural
Els estereotips femenins acostumen a
NEGATIVITZAR LES DONES
(dèbils, passives…),
mentre que els masculins aporten
adjectius positius
(poder, força, estatus,
autoritat...)

La PRESÈNCIA DE LES DONES EN
NOTÍCIES als mitjans de comunicación
vinculades a:
SANITAT és del

47,4%

EDUCACIÓ del

En la publicitat de Nadal (2013-14) els
ESTEREOTIPS més repetits són nena que
juga amb una nina i nena que juga només
amb d’altres nenes i/o que no interacciona
amb nens en un pla igualitari, i nen que
juga només amb d’altres nens i/o que
no interacciona amb nenes en un pla
igualitari, nen que juga amb cotxes i nen
que juga a jocs de guerra.

33,9%

Notícies que pertanyen
a la categoria SOCIETAT del

32,6%

En canvi, si mirem el bloc
de notícies “dures” (política,
internacional, economia...)
la presència de les dones no hi

supera el 15%

Font: Informe del CAC sobre la presència de les dones en la información, 2008; C AC. Informe sobre els estereotips de
gènere en la publicitat de joguines durant la campanya de Nadal 2013-2014
Unitat didàctica: Dones, Pau i Seguretat
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