Proposta didàctica pel DENIP 2014

NO MÉS RISCOS:

PROHIBIM LES ARMES NUCLEARS!
INTRODUCCIÓ
El 30 de gener, se celebra el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau (DENIP), una jornada que es convoca des de fa 50 anys per
promoure la cultura de pau i la noviolència entre els infants i joves.
Aquest any, FundiPau fem una nova proposta de treball per a les escoles, adreçada al tercer cicle de primària i a l’ESO: reflexionar amb els alumnes sobre les greus conseqüències humanitàries que comportaria l’explosió d’una arma nuclear i sobre
la necessitat de prohibir aquestes armes d’una vegada i per sempre.
El motiu de la proposta és que la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN), de la qual FundiPau
som membres, està impulsant la creació d’un tractat que prohibeixi aquest armament. Una fita molt important d’aquest procés
és la conferència que es farà a Mèxic els dies 13 i 14 de febrer del 2014. Convocada pel govern mexicà amb el suport de la ICAN,
la trobada ha de servir per implicar el major nombre possible de països en aquest ambiciós objectiu.
Amb aquesta proposta pel DENIP, volem recollir el màxim nombre possible d’arguments a favor de la prohibició de les armes
nuclears per part dels nois i noies. Els arguments que recopilem, els inclourem en el material de sensibilització que farem servir
de cara a la conferència de Mèxic.

OBJECTIUS
•

Prendre consciència de l’amenaça que representa per a la població mundial que hi hagi gairebé 20.000 armes nuclears
actives al món.

•

Donar arguments concisos i clars pels quals és necessari prohibir aquestes armes.

•

Ajudar la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears a fer pressió als nostres governants que es
trobaran a Mèxic el febrer del 2014.

ACTIVITAT
Organitzar un debat a classe sobre el perill que representen les armes nuclears en el món d’avui, sobre les conseqüències humanitàries que comporta la seva utilització (casos d’Hiroshima i Nagasaki) i sobre la necessitat de prohibir-les. La sessió ha de
concloure amb l’elecció de 3 arguments per enviar a la Campanya.

PROCEDIMENT
1. Obtenció d’informació per part dels alumnes a partir dels enllaços que proposem al final d’aquest document. El professor/a haurà d’escollir els més adients segons el nivell dels seus alumnes.

2. Amb tota la informació recollida, fer grups de treball on debatin per quin motiu s’han de controlar les armes. Han de
sortir 3 arguments.

3. Posada en comú dels arguments que han sortit en cada grup. Explicar per què s’han escollit i apuntar-los a la pissarra.
4. En funció del resultat, escollir els 3 que hagin sortit més o fer una votació a mà alçada dels 3 que es consideren més
importants.

5. Fer un document en pdf amb els arguments finals i enviar-lo a FundiPau (info@fundipau.org) i, si podeu, penjar-lo a la
plana web de l’escola (abans del 15 de febrer de 2014).

MAPA DENIP
El gener de 2012, FundiPau va posar a disposició de les escoles el Mapa DENIP, un mapa col·laboratiu que permet a cada
centre enllaçar-hi les activitats que ha realitzat durant el DENIP. Si durant la sessió de treball es fan fotos, o es filma
l’activitat, o en resulta algun document (pdf, passi de diapositives, etc.), podeu penjar-lo a la vostra web i enllaçar-ho al
Mapa DENIP 2014 (disponible a partir del mes de gener).

www.fundipau.org/denip

RECURSOS
PLANES WEB
Plana web de la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears en anglès
http://www.icanw.org

Learn Peace. How students can rid the world of nuclear weapons
http://www.icanw.org/wp-content/uploads/2012/08/learnpeace2011.pdf
Aquest document conté diverses propostes d’activitats per dur a terme a l’aula en relació a les armes nuclears. Està en anglès.
VÍDEOS
Animacions del Concurs d’animacions per la Pau:

•

Sobre conseqüències de l'amenaça militar

Evolución
www.fundipau.org/concurs/lang/es/2011/02/evolucion
Pau, si us plau!
www.fundipau.org/concurs/lang/es/2011/02/pau-si-us-plau
Con las armas nadie gana
www.fundipau.org/concurs/lang/es/2011/02/con-las-armas-nadie-gana
Retroceso
www.fundipau.org/concurs/lang/ca/2011/02/retroceso

•

Sobre alternatives a l'amenaça militar

Diàleg
www.fundipau.org/concurs/lang/es/2010/10/dialeg
Dóna forma/color/pau al teu diàleg
www.fundipau.org/concurs/lang/es/2010/10/dona-color

Vídeo d’una activitat que es pot organitzar.

Think outside de bomb
www.icanw.org/multimedia/video/think-outside-the-bomb
Altres vídeos

Our future, our choice
www.icanw.org/multimedia/video/our-future-our-choice
Thousand reasons
http://www.icanw.org/multimedia/video/thousand-reasons
DOCUMENTS

Catàstrofe humanitària
En català: www.fundipau.org/wp-content/uploads/2013/07/catastrofe-humanitaria-cat.pdf
En castellà: www.fundipau.org/wp-content/uploads/2013/07/catastrofe-humanitaria-esp.pdf
Cap a l’abolició de les armes nuclears
http://fundipau.org/wp-content/uploads/2013/05/nuclears_cat.pdf

www.fundipau.org

Compartir
www.fundipau.org/concurs/lang/es/2011/02/compartir

