
Horari de l'activitat del DENIP al carrer: 
Comuniquem per la pau! 

10:30 Arribada a les places Ricard Vinyes, Parc 
de l'Aigua i Camps Elisis
Membres de la Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida, el Pla Educatiu d'Entorn, 
la Paeria i el Centre d'Art la Panera rebran les escoles a les places i hi haurà un 
petit discurs de benvinguda i l'explicació de l'activitat que durem a terme.

Ricard Vinyes

 

Parc de l'Aigua

 



10:45 Pengem els cartells 

Camps Elisis (costat amfiteatre)

  

Cada grup d'alumnes haurà treballat prèviament a l'aula sobre la temàtica de 
la Comunicació No Violenta i hauran elaborat cartells amb la mida DIN-A3 
amb fons blanc i amb lletres negres majúscules segons la consigna:

Per un costat, farem una llista amb frases, paraules, expressions que 
escoltem diàriament a l'escola i que generen violència. Cal que 
reflexionem bé a l'aula el per què triem aquelles paraules. Fem una 
selecció i farem els cartells amb les paraules triades. El nombre de 
cartells depen de cada grup. Els que creieu necessaris! 
Per l'altra banda, farem el mateix exercici pensant frases, paraules, 
expressions No Violentes que ens agradaria escoltar més sovint en l'àmbit 
de l'escola. Farem un llistat i seleccionarem les que vulguem també per 
fer cartells.
Finalment dibuixarem, a mida DIN-A5 símbols de copyright 
(aproximadament 15 cm. de diàmetre) i els retallarem, si volem els podem 
plastificar o fer-los impresos per avançar feina. Un cop a la plaça, 
penjarem aquests símbols damunt dels cartells amb paraules i frases 
violentes. És un acció que representarà que simbòlicament estem 
"registrant la propietat intel·lectual" d'aquelles paraules i per tant 
"restringint-ne el seu ús" per evitar que paraules i frases que generen 
violència es repeteixin a l'escola i per reflexionar sobre el seu impacte 
psicològic en els nens i nenes. Les paraules que puguin ser massa 
"explícites" només s'intuiran per què el símbol de copyright les taparà 
parcialment. 



11:00 Compartim la nostra experiència

11:30 Participació del Col·lectiu "Aturem les 
guerres"

Tots els cartells els penjarem a uns fils que els organitzadors haurem 
penjat entre els arbres de les places, per crear efecte de mur. Aquest mur 
simbòlic de comunicació violenta representa el mur que ens separa de 
l'empatia i la connexió amb els altres. 
Mentre pengem els cartells, tindrem música ambient per amenitzar.

  

Un cop haguem muntat la instal·lació col·lectiva, ens aproparem a la megafonia 
per compartir amb les altres escoles i el públic, les reflexions que l'alumnat 
vulgui transmetre sobre l'activitat. Per exemple, podem escollir voluntaris de 
cada classe per llegir poemes per la pau, escriure cada classe un manifest per la 
pau o contra el bullying i també, sobretot, compartir què hem après durant 
l'activitat:

Per què hem triat aquestes paraules?
Com ens sentim quan observem la instal·lació que hem creat?
Ens ha estat difícil fer aquest exercici a classe? Ha resultat incòmode? Ens ho 
hem pogut prendre seriosament?
Què podem fer per lluitar contra el bullying? 
Veiem relació entre les formes de comunicar-nos i els conflictes a gran 
escala?  



12:00 Fi de l'activitat

És una iniciativa catalana formada per entitats, organitzacions socials i 
polítiques, associacions, famílies i persones per a promoure la No violència i 
demanar als governs que s'aturin totes les guerres, per neutralitzar l'amenaça 
nuclear i per responsabilitat davant rls Drets Humans, els ODS i la crisi climàtica.

https://aturemlesguerres.cat/

Assistiran a les places per explicar-nos la seva tasca i per demanar-nos 
col·laboració a les escoles i alumnat per escriure una moció per demanar la fi de 
les guerres i presentar-la al ple de l'Ajuntament de Lleida.

El dia 21 de setembre de 2023, Dia Internacional de la Pau, farem retorn a totes 
les escoles del recorregut de la moció.

 *A la web d' Aturem les guerres, també trobareu material didàctic sobre la No 
Violència per a treballar a l'aula.

  

Si pengeu fotografies de l'activitat a les vostres xarxes, també si repliqueu 
l'activitat al pati del vostre centre, etiqueteu-nos!

@CoordONGDLleida

@plaeeducatiuentornlleida 

@educaciolleida

@areadecooperaciolleida 

Recordeu que hi haurà mitjans de comunicació presents, i es difondran 
fotografies i vídeos de l'acte. És important que els centres tinguin el dret 
d'imatge de tots/totes les participants a l'acte.

La instal·lació quedarà penjada durant tot el dia, i després es recollirà el 
material i es guardarà a la Coordinadora d'ONGD. Els centres que ho desitgin, 
podran recuperar els cartells. 

https://aturemlesguerres.cat/


Recursos i materials

http://www.coordinadora-ongd-lleida.cat/denip-2023-comuniquem-per-la-pau

2. Proposta didàctica FUNDIPAU per al DENIP 2023

https://fundipau.org/tag/denip-2023/

3. Recursos Comunicació NO Violenta per a donar suport a l'activitat 
Comuniquem per la pau:

Llibre: "Créixer amb valentia" de la Cristina Gutiérrez i del seu instagram La 
Granja (@lagranjaescola) i la seva web amb recursos: 

Dossier DENIP Coordinadora ONGD i aMS de Lleida: 1. 

  

  

https://fundipau.org/tag/denip-2023/
https://www.instagram.com/lagranjaescola/


4.Webinar #Denip23 "Conviure per Aprendre" sobre l'Educació emocional en el 
marc de la No Violència i la Pau.

L’acte es realitzarà el dimarts 31 de gener de 17.30 a 19.00 hores a través de 
l’enllaç: https://gencat.zoom.us/j/96434984510

5.Presentació del llibre “Poemas Enjaulados” de Mahvash Sabet, una ensenyant iraniana des 
de la presó. 30 de gener a les 19:00 a la llibreria LaFatal. 

  

  

https://gencat.zoom.us/j/96434984510


Podeu penjar fotos de l'activitat al MAPA DEL 
DENIP de Fundipau! 

https://fundipau.org/denip/

  

Qualsevol dubte o pregunta contacteu-nos a sensibilitzacio@coordinadora-ongd-
lleida.cat o al 973268278

https://fundipau.org/denip/

