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La PAU és l'horitzó, i al mateix temps el camí, a 

través del qual es van aconseguint:

1. Relacions més respectuoses i cooperatives.

2. Estructures socials més justes i equitatives.
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Escola Cultura de Pau-UAB



La pau, un procés en constant construcció
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Quan arribem a 

l’horitzó buscat 

apareix un nou 

horitzó
Un camí que construïm a cada pas,

no hi ha dos camins iguals.



Educació per la pau, educació del micro al macro

• Les persones participem d’estructures 

socials, ens influïm mutuament.

• L’escola és una estructura social delimitada 

que construïu vosaltres i on la mainada 

conviu i aprèn a conviure.

• El barri i la ciutat, el món que els infants 

habiten i en el que incideixen com a 

persones, ciutadania i consumidors/es.
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Impregnar d’educació per la pau 

l’escola té sentit.

COM?
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La nostra escola, 

estructura social i 

espai de relacions 

on influïm cada dia, 

on podem construir 

pau cada dia.



Educació per la pau

✓ Parteix de valors (horitzó de sentit): Pau positiva, noviolència, cura 

mútua i Drets Humans.

✓ Continguts: Conèixer i fer una anàlisi crítica de la realitat 

en base als valors de pau.

✓ Metodologia és contingut en si mateix: socioafectiva i 

problematitzadora. Aprenem fent, aprenem a conviure convivint.

✓ Cal caminar (impacte): educa per a l’acció i la participació.
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Escola Ciutat Comptal

Aquest curs: Projecte Nens/es de pau

✓ Valors: Pau positiva, noviolència, cura mútua i Drets Humans.

✓ Continguts: 

• Dret a l’educació (Malala), bulling, racisme... 

• Teixint Fils: expressió emocional, ajuda mútua, cooperació...
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Nens de Pau

✓ Metodologia: Teixint Fils d’Emocions (procés d’exploració emocional, 

mestre acompanya, companys comparteixen i s’ajuden, famílies ajuden i 

acompanyen).

Fases: sensibilització (continguts), motivació, creació, projecció social

✓ Impacte: 

• Eduquem en capacitats per relacionar-nos pacíficament per reduir 

violències (agressivitat). 

• Expressem el nostre sentir i reivindicacions a l’entorn.
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Teixint Fils d’Emocions...

...Obrir un procés de creació i recuperació històrica que, a través de l’agulla i el fil, 

obre noves portes per endinsar-nos a una realitat de canvi social i emocional, que 
facilita a través de la imatge visual i de l’experiència del cosir i descosir un món vist des 
dels infants i amb caràcter de denúncia i consciència present d’unes actuacions socials 

i polítiques que van determinant una evolució històrica

Fils, agulles, teles, entrevistes, gravacions, textos, dibuixos... 

tots ells materials artístics, didàctics i avaluadors.
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Intercambio de prácticas de paz en el centro escolar

Escola Ciutat Comtal (Cataluña) & Escuela 

Álvaro Contreras (Honduras)

❑ El coneixement i l’intercanvi ens acosta a l’Altre 

diferent.

❑ Percebre que formen part de la comunitat 

humana, del món.

❑ Compartim projecte. Trenquem estereotips. 

Promovem solidaritat i aprenentatge mútua.

❑ Construïm pau (dimensió macrosocial).

https://www.youtube.com/watch?v=spnFdYW3Nn4 (4’34)

https://www.youtube.com/watch?v=spnFdYW3Nn4


Proyecto de 
Intercambio 
Cataluña -
Honduras

Ejes principales: Educación 
socioemocional y Educación para la 

cultura de paz

Actividades propuestas:

-Intercambio estudiantil por 
ciclos.

-Intercambio docente.

-Proyección Social

Metodología:              

- Contacto inicial, intercambio y selección 
propuestas. 

- Realización de actividades, 

- Retroalimentación y 

- Proyección social. 

Fecha de inicio: Semana 
Cultural (08 al 12 de abril).

Fecha de cierre: junio



Projecte comunitari. Participació de les famílies

❑ Intercanvi generacional. 

❑ Acostament a les famílies. 

❑ Reconeixement de les famílies.
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Continguts de pau

Donem coherència als diversos temes: 

la pau positiva

❑ Dret a l’educació, bulling, racisme, etc.

❑ Activitat: Mandala de la Pau
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Activitats del projecte “Nens de Pau”

“Nens/es de 

pau”

3. Formació “teixint 
Fils” 4. Projecte 

creació 
arpillera

2. Setmana 
Cultural (abril)

1. Activitats tema 
escollit per cicles

5, Intercanvi 
Escoles 

Hondureñes

6 Exposició

7. 
Participació 

famílies i 
AMPA (?)
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Com articulem 

aquest projecte 

perquè arribi 

als infants i al 

barri?



Com articulem aquest projecte perquè arribi 

als infants i al barri?

És una oportunitat per consolidar un projecte 

d’EP a l’escola?
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Els continguts de l’educació per la pau
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Racisme

Drets Humans. 

Dret a 

l’educació.

Bulling


