
 

TALLERS D’EDUCACIÓ PER LA PAU 

Descripció breu de l’activitat 
El programa “Conviure a la Mediterrània” comprèn la realització d’una sèrie de 

tallers d’educació per la pau i la interculturalitat, centrats en la regió mediterrània. 

Els tallers utilitzen principalment el joc com a eina metodològica d’aprenentatge.  

Qui la pot demanar 
Centres escolars de primària i secundària públics i concertats de la vila 

Destinataris 
Infants i joves de 6 a 16 anys 

Data de l’activitat 
- Cicle inicial: primer i segon trimestre del curs (des de finals de setembre 

fins a finals de gener) 

- Cicle Mitjà: segon trimestre del curs. Les dates previstes per a 3r seran a 

finals de febrer-març i les de 4t, a finals d’abril i principis de maig. 

- Cicle Superior: tercer trimestre del curs (finals d’abril i maig). Les dates es 

concretaran amb els centres participants i es farà tot el possible perquè a 

les hores programades els tutors siguin amb els seus grups-classe. Es 

deixaran unes 2-3 setmanes entre tallers. 

Lloc 
El mateix centre escolar 

Preparació/requisits 
Continuació del projecte de cada escola 

Import 
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant. 

 

Descripció 

El programa “Conviure a la Mediterrània” s’està desenvolupant des del curs 2002-

2003. Els seus antecedents rauen en la voluntat de l’Ajuntament de Molins de Rei 

d’oferir als seus centres educatius activitats i recursos complementaris necessaris 

per ajudar-los en la seva tasca docent d’educació en valors. 

Cicle Inicial  

Objectius generals 
1- Educar en els valors fonamentals que ajudaran els infants a esdevenir 

ciutadans i ciutadanes responsables, coherents i crítics en un món cada cop 

més complex 

2- Conèixer la diversitat de la regió mediterrània, el territori on vivim, per 

valorar-la positivament i viure-la com una gran riquesa 

Metodologia de treball 
Es treballa utilitzant principalment el joc (de rol, de pati d’escola, de simulació, de 

taula...) com una eina que ajuda l’alumnat a aprendre, d’una manera lúdica, a 

reflexionar sobre diferents realitats.  



 

 

Els tallers 
Dins del PROGRAMA es contempla la realització de dues activitats per a cada grup 

classe de primer i segon de primària. Totes les activitats tenen una durada de 90 

minuts. 

Primer de primària: 

· Jocs de pati de la Mediterrània 

· En Jehà i la Guita 

Segon de primària 

· Danses de la Mediterrània 

· Fervol  

Cicle Mitjà 

Objectius generals  
1- Educar en els valors fonamentals que ajudaran els infants a esdevenir 

ciutadans i ciutadanes responsables, coherents i crítics en un món cada cop 

més complex 

2- Conèixer la diversitat de la regió mediterrània, el territori on vivim, per 

valorar-la positivament i viure-la com una gran riquesa 

Metodologia de treball  
Es treballa utilitzant principalment el joc (de rol, de simulació, de taula...) com una 

eina que ajuda l’alumnat a aprendre, d’una manera lúdica, a reflexionar sobre 

diferents realitats, a implicar-se en la recerca de possibles solucions i a actuar en 

conseqüència.  

El programa amb 4t, que veureu que consta de tres activitats, serà impartit per la 

Cariad Astles, que resideix a Anglaterra i es desplaçarà a Molins de Rei 

expressament. Per tant, es desenvoluparà al llarg de dues setmanes concretes 

d’acord amb les seves disponibilitats i les dates no es podran modificar. 

Cicle Superior 

Objectius específics 

1- Començar a familiaritzar-se amb alguns aspectes de la vida als diferents 

països de la regió mediterrània. Similituds i diferències 

2- Estudiar alguns dels principals problemes que afecten la regió, les seves 

causes i conseqüències: desenvolupament desigual i comerç injust, 

conflictes armats, migracions, etc. 

3- Pensar en possibles solucions per als problemes i en allò que cadascú pot 

aportar des del lloc on és 

4- Construir ponts entre la manera de pensar i viure de cadascun de nosaltres i 

la d’infants i joves d’orígens diversos 

5- Fomentar el sentiment d’empatia cap a persones que viuen realitats 

diferents a la nostra 

 

Continguts 
• Resolució de conflictes 

• La regió mediterrània, la seva diversitat, la seva gent 



 

• Distribució de la riquesa i del desenvolupament a la regió. El comerç internacional 

• Les migracions a la Mediterrània: perspectiva històrica, dificultats en el fet 

d’emigrar, actituds de les societats d’acollida 

• Països o regions en conflicte. Causes i conseqüències 

• La població refugiada i desplaçada. Dificultats i reptes 

Objectius generals  
1- Educar en els valors fonamentals que ajudaran els infants a esdevenir 

ciutadans i ciutadanes responsables, coherents i crítics en un món cada cop 

més complex 

2- Conèixer la diversitat de la regió mediterrània, el territori on vivim, valorar-

la positivament i viure-la com una gran riquesa. 

Metodologia de treball  
Per aconseguir els objectius, es proposa treballar amb una metodologia activa molt 

participativa que ajudi l’alumnat a aprendre, d’una manera lúdica, a reflexionar 

sobre diferents realitats, a implicar-se en la recerca de possibles solucions i a 

actuar en conseqüència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Informació 
Regidoria de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans.  

El programa anirà a càrrec d’Irènia, jocs de pau, http://www.irenia.net   

Tel. 93 680 33 40 


