Fitxad’activitat
Titol
(untítol que resultientenedor de l’activitat i atractiu)

Barcelona ciutat de Pau i respecte
Quèvulltransmetre?
(quinsónelsobjectiusrelacionatsamb la salvaguarda delsdrets)




Concepte de Pau, respecte i justicia social.
Accions que duen i ajuden a fomentar i practicar la pau, el respecte i la
convivència.

Material
(tot el que es necessita per portar a termel’activitat i, si pot ser, relacionatamb el
nombre d’alumnatimplicat)

Cartró per a la construcció d'un dau,paper d'embalar per folrar-lo, cola,
tissores, fulls de color, cartolines, plantilles rodones (per fer la flor de la rajola
de la pau), plantilles per a fer la samarreta, retoladors, colors, imatges
cercades a internet relacionades amb la pau i el respecte, cerca de logotips i
disseny d samarretes, ...

Disposició del grup
(de quina forma estàdisposat el grup per treballar? cal alguna distribució de
l’alumnat? i de l’entornfísic?)

El grup està compost per dues aules : 1r eso 7 alumnes i 2n eso 9 alumnes.
Aquestes activitats les hem treballat a cada aula en l'aspecte més de reflexió
i comprensió dels conceptes implicats, aíxi com la pluja d'idees prèvies i la
configuració de les activitats .
La tasca de fer i dissenyar la samarreta així com la realització del dau i de la
rajola de la pau s'ha fet en l'estructura del Joc del cicle (activitat que realitzem
els dimecres els dos cicles conjuntament). Estem distribuits en 3 espais
diferents i els alumnes estan distribuits en 6 grups de 2 o 3 alumnes.
Circuit d'activitats relacionades a cada espai. Tots passen per totes les
activitats.

Desenvolupament de l’activitat
(explicaciópas a pas de com es porta a termel’activitat)

1r pluja d'idees a l'assamblea de cada classe i proposta d'activitats (1 sessió).
Posta en comú tots junts i definició activitats (1 sessió).
Preparació i realització de les activitats en el Joc del cicle :
 1 espai Disseny i relització samarretes (2sessions)
 1 espai Disseny i construcció del dau i les lletres del mural
(2sessions)
 1espai Disseny de la rajola de la pau (petals amb paraules i imatge
(2sessions)).



Amb tot el material creat fer un mural a la biblioteca amb els alumnes
voluntaris , per expossar la feina.
1 espai fer fotografies de l'expossició i filmarlos explicant la feina feta
per elaborar un video.

Difusió
(com es dona a conèixerl’activitat? Hi ha alguna acció que permeti explicar-la a
la comunitat educativa?)






Expossició a la biblioteca lligada amb el treball del dia de la Pau.
Visionar a l'aula el projecte un cop muntat el video.
Penjar-ho a la web de l'escola.
Penjar -ho a la web de la vostra pàgina.
Presentar-ho el dia de la festa de la Primavera a tota la comunitat de
l'escola.

Material complementari
(imatges, enllaços a internet o grà_cs que permetinentendremillor el projecte i
saber com replicar-ho)
Rescursos digitals : imatges, pàgines web com la vostra.

