EXPERIÈNCIA

TÍTOL
Conflictes armats al món i els seus impactes
En el marc del projecte Fent pedagogia de l’Agenda de
Dones, Pau i Seguretat a Catalunya, realitzat conjuntament
per la Lliga dels Drets dels Pobles i l’Escola de Cultura de
Pau de la UAB, s’ha elaborat una unitat didàctica que pretén
acostar aquesta temàtica als centres educatius , tot animar-los
a realitzar un servei comunitari de sensibilització i incidència
social.

Centre
Escola Escaladei, Cerdanyola del Vallès
Curs
2015-16
Nivell
4t ESO, 1 línia, 29 alumnes

Àrea
Una de les sessions d’aquesta unitat consisteix en conèixer i L’activitat es realitza en horari d’Ètica
reflexionar sobre els conflictes armats al món i els seus
impactes sobre les persones.
DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA
L’alumnat de 4t d’ESO de l’Escola Escaladei aplica la
primera sessió de la unitat didàctica Dones, Pau i Seguretat
sobre els conflictes armats i els seus impactes. Com a
novetat, s’opta per realitzar una activitat prèvia de preparació
de la sessió.
“La sessió 1 sobre els conflictes oblidats està molt ben
estructurada, és entenedora i flexible. Abans de realitzar- la
vaig optar per fer una activitat prèvia de preparació a la
sessió. Dos alumnes del grup van preparar una presentació
(PowerPoint) sobre els conflictes armats (definició conflicte,
nombre de conflictes, exemples...). Ho van exposar a la
classe i posteriorment vam compartir reflexions.

Aquesta activitat prèvia va permetre a l’alumnat
disposar de més recursos i informació abans d’aplicar
la sessió 1 de la unitat”(Núria Jané, professora d’Ètica
i tutora de 4t d’ESO ).
La sessió de conflictes armats es realitza i te èxit entre
l’alumnat.
“L’activitat que més m’ha impactat és el joc de destins
de guerra, conèixer les històries reals de persones i
què els hi ha passat durant les guerres” (Judith,
alumna Escola Escaladei).

DESCRIPCIÓ DE LA PRÀCTICA
Competències
 Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració
Universal dels Drets Humans.
 Identificar els aspectes ètics de cada situació i
donar-hi respostes adients.
 Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que
comporta, especialment per propiciar la cultura de la
pau.

Objectius
 Prendre consciència de l’impacte de la guerra
sobre les persones, especialment les dones i els
infants.
 Fer un anàlisi de les causes i conseqüències
dels conflictes a nivell mundial.
 Identificar actituds i estratègies de construcció
de la pau.

Punt de partida
A l’escola Escaladei encara no s’aplica el servei comunitari,
però al llarg dels anys des de l’escola s’han impulsat
activitats puntuals de voluntariat amb l’alumnat. Participar
en el projecte els ha permès rebre una formació sobre el
servei comunitari i aplicar sessions de la unitat didàctica.
Valoració i conclusions
Disponibilitat de tots els recursos necessaris per aplicar la
sessió.

Recursos materials i humans
Material educatiu de la unitat didàctica Dones, Pau i
Seguretat .
Temporalització
1hora
Professorat participant
Núria Jané, professora d’Ètica i tutora de 4t de
secundària.

Metodologia participativa i treball en petit grup.
És un bon material i es podria aplicar en un futur a l’escola.
El repte es com de mica en mica de cara al futur introdueixen
el servei comunitari.

Amb el suport

