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"Si vols 

arribar ràpid, 
camina SOL.

Si vols
arribar lluny,

camina en grup"
 

Proverbi africà
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Les guies educatives "ARTiPAU" són una
proposta pedagògica humanitzadora; ofereix
continguts i eines per abordar la cultura de pau,
les pràctiques restauratives, la gestió de
conflictes, la gestió emocional i la resiliència de
les persones fent ús de les metodologies
socioafectives, estimulant el pensament crític i
proposant accions transformadores de d´una
mirada artística, als espais on s'implementin,
amb grups, espais educatius formals, espais
socials i/o comunitaris.
Aquesta guia ofereix orientacions i dinàmiques
per treballar l’Escala de Provenció  a diferents
etapes educatives (infantil, primària, secundària,
adults). És una eina procedent de l’educació per
la pau que, a través de 7 esglaons processuals 
 facilita la creació d’un clima favorable de con-
vivència (amb vivències) inclusiva, responsable,
participativa que permet tenir cura d'un mateix i
del grup per tal de teixir unes relacions sanes i
respectuoses. Amb aquesta guia les facilitadores
i líderesses comunitàries obren espais amb
cercles de diàleg per a la transformació positiva
del conflicte i la construcció d'espais per la
cohesió social, escolta mútua i expressió sense
judici a través de l'art. Agraïm la sinèrgia amb
altres entitats i suport per fer-ne difusió.

Introducció
DESCRIPCIÓ DE LA GUIA

Com abordem conflictes a l'aula
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El conflicte és inherent a l'esser humà , les
aules i organitzacions comunitàries són
laboratoris de conflictes que podem mirar,
obviar, tapar, amagar, silenciar, cridar...
Com els abordem? Ens hi enfrontem o els
afrontem?
Per abordar i afrontar els conflictes ens cal
una dosi d'AUTOS (autoconservació,
autoconsciència, autoconeixement, auto
comunicació, autoconfiança, auto
responsabilitat & Corresponsabilitat).

Tenint en compte que etimològicament,
EDUCACIÓ deriva de dues veus llatines:
educare (criar, nodrir, guiar, conduir, formar,
instruir, de fora cap endins) i educere (treure,
extreure, de dins cap enfora) Com conceps
l’educació? és qüestió de ficar o de treure la
informació només en l’aprenent? Qui és
l'aprenent?
Com gestionem els conflictes entre adults?
Quines eines fem servir? Actuem només
davant dels conflictes greus?
L'art & provenció són unes  eines que
s'esdevenen llenguatges de pau &
convivència on tots i totes podem expressar
sense judicis què ens està passant i com ho
vivim des de múltiples realitats culturals,
lingüístiques i socials.

https://www.teixintfilsdemocions.com/


L'art com a llenguatge de pau
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L’art és un llenguatge expressiu que permet
expressar i comunicar què passa al nostre entorn
a nivell general, sobre el món que ens envolta,
l’època i situacions que vivim, sent inseparable
de la realitat social, política, econòmica i cultural.

A nivell individual també permet comunicar les
nostres emocions, sentiments, situacions
viscudes... tenint a la vegada un paper rellevant
en el nostre procés de socialització. Qualsevol
mitjà artístic és alhora una via de comunicació i
de sensibilització davant dels reptes del món. 

Les diferents obres es converteixen en testimonis
dels fets viscuts o imaginats, oferint una font de
coneixement que ens permet construir la realitat
social i reflexionar del nostre entorn. A més a
més permet la comunicació a nivell
intergeneracional, oferint-nos la possibilitat de
repensar el món de l’ahir, el d’avui i imaginar el
del demà. I també ens permet aprendre d’altres
cultures afavorint a la comunicació intercultural
més enllà de les paraules, entrant en diàleg,
creant ponts amb la possibilitat d’afavorir a la
participació i la unió de les persones. 

L’art alhora té un paper destacat a nivell
educatiu. Sigui en la disciplina que sigui, ja
sigui aprenent musica, organitzant una obra
de teatre, creant una obra plàstica, ballant...
s’ofereix la possibilitat de reflexionar i
integrar diferents qualitats i valors com
saber escoltar, dialogar, observar, sentir...
respectar als altres, als diferents ritmes
interns i grupals... aprendre del treball en
equip i aprendre a comunicar, sense
necessitat a vegades de fer ús de les
paraules. Aquestes qualitats s’aprenen tant
a nivell artístic com humà. 

Les arts poden afavorir a diferents valors
presents en la construcció d’una cultura de
pau (però també segons com, i alguns
exemples en la història ho corroboren,
segons com siguin utilitzades poden
afavorir també a la violència). Les arts
poden generar diferents valors de
solidaritat, de diàleg, d’unitat, afavorint
alhora en el sentiment de confiança en un
mateix i en els altres, així com el
desenvolupament de la creativitat i la
imaginació, característiques importants
alhora d’abordar una resolució exitosa d’un
conflicte. 

https://www.teixintfilsdemocions.com/
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Generen un espai amè, fàcil i divertit. Es
dóna la possibilitat de crear alguna cosa.
En sí mateix és un procés creatiu on
s’estimula l’esperit creador, la
imaginació, la llibertat. 
Pels infants els hi és més fàcil
expressar-se visualment que verbalment.
Tant a ells com als adults s’ofereix un
camí per expressar els seus sentiments i
pensaments on a vegades comunicar
amb paraules pot ser difícil. Mitjançant
les activitats artístiques poden narrar,
compartir, ser escoltats. 
L’art es converteix en un llenguatge on
les expressions no verbals ocupen el lloc
per dir allò impensable, allò que no parla
però que és parlat. La persona es
comunica a nivell plàstic, o amb el gest,
moviment, so… i potser es passa a un
segon nivell que és el de l’elaboració
verbal, tot i que no és necessari, ja que
no s’ha de narrar tot ni tampoc totes les
creacions tenen traducció en paraules. La
teràpia verbal no és sempre efectiva per
a tothom, i evidentment l’ús de l’art
tampoc ho és per a tots/es. 

Què ens permeten les
activitats artístiques?

 Algunes coses a tenir en compte...

    

 

Sobre el número de participants: en un
grup petit hi ha més possibilitats de fer
un seguiment personalitzat. El treball
en grup afavoreix a la possibilitat de
veure que el què l’hi ha passat a un
mateix, també pot haver-li passat a un
altra. 
Sobre les edats. En algunes activitats
pot ser beneficiós barrejar persones de
diferents edats, per millorar la seva
interacció, i en algunes altres pot ser
contraproduent.

Sobre el grup de treball: 

Sobre els resultats/avaluacions de les
intervencions artístiques: 
Dificultat de mostrar resultats tangibles de
les activitats. Però hauria de ser primordial
per enfocar futures intervencions artístiques,
ja que sense avaluació aquestes perden part
del sentit. Tot i que els resultats siguin
excel·lents no es poden generalitzar les
mateixes intervencions en d’altres contextos.
Cada realitat és diferent i obliga a reinventar
dia rere dia l’enfoc i transcurs de les
activitats a realitzar. Sistematitzar
l'experiència: testimonis, fotos, quadern de
bitàcola, reflexions educatives, observació del
procés de canvi del grup amb la intervenció
de la provenció.
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Les arts, el procés i l’obra
 

Durant el procés creatiu de gestació de
les obres es dóna l’oportunitat a les
persones de retrobar-se amb sí
mateixes, conscient o inconscientment.
La persona expressa el què desitja o el
què el material li suggereix, enfortint les
seves motivacions, bolcant ideals,
afavorint a l’autoestima… Ens podem
permetre ‘fluir’, entrar en l’estat mental
d’estar totalment inmersos en una tasca,
perdent la noció del temps i el sentit del
món exterior. 
La persona a partir de la creació de les
obres va experimentant un procés que li
permet conèixer-se i comprendre’s de
manera que potser després, o no, pot
verbalitzar el què expressa la seva
creació. Es dóna forma al què passa i
s’entra en comunicació de la ‘interioritat’
en ‘exterioritat’. 

L’obra es converteix en alguna cosa
fonamental, sent testimoni de la
interioritat permetent ser un reflex
o metàfora del què potser va passar,
passa o el què la persona desitja
que passi. 
L’obra permet crear distància entre
la persona i allò que l’obra
representa, podent ser rescatada (si
parlem d’obres plàstiques) i
transformada en diferents períodes
de temps, permetent seguir els
avenços o retrocessos del procés
personal, on la transformació de la
imatge o símbols ens mostren els
canvis produïts en la persona. 
L’obra és dinàmica, canviant i
transformable cada vegada que hi
entrem en contacte



La provenció és allò que podem fer per
preparar-nos per abordar un conflicte, abans
de desencadenar-se una crisi que ens
desbordi. 

Concretant més, segons Paco Cascón (Juny,
2021), “la idea de la provenció és proveir a
tota la comunitat educativa d’un conjunt
d’habilitats, eines i estructures que facin
front als conflictes abans que siguin una
crisis. És a dir, promoure les actituds i valors
que creïn unes relacions saludables i
facilitin que quan comencin a sorgir
conflictes es puguin resoldre de la millor
manera per totes les parts involucrades”. 

Què és la provenció
Convivència: experiència de l'escala

de Provenció & Transformació
creativa del conflicte des de l'art

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Crear espais per treballar la provenció dins i
fora de les aules per aprofundir conceptes
que afecten a la forma de relacionar-nos per
,idees i mirades per construir comunitat des
de la diversitat, les diferències, les
vulnerabilitats i les fortaleses, tal com
proposa la diapositiva 20, caminant per tots
els esglaons de manera processual,
sistemàtica i flexible. No és una tècnica que
s'aplica i funciona, és una experiència
proventiva comunitària d'aprenentatge
constant per a la convivència noviolenta.

La  provenció és una proposta metodològica
que  Teixint fils d'emocions ARTiPAU la
treballa en la fase de sensibilització per
afavorir els aprenentatges i habilitats de  la
convivència  i  no només per coexistir amb
els altres. Alhora enfoca les dinàmiques de
l'escala de provenció des de  l'art per
transitar les emocions i necessitats 
 individuals (auto observació,
autoconsciència) i col·lectives (co-sanar-
nos) amb diferents llenguatges artístics
afrontant situacions de conflicte des de la
transformació creativa.

L’objectiu de la provenció no és evitar que es
donin  situacions de conflicte, sinó que les
persones i grups tinguin habilitats i
estratègies per afrontar-los de forma
constructiva i noviolenta, perquè siguin
oportunitat d’aprenentatge i creixement
personal i col·lectiu. Com mostra la 
 piràmide de la convivència (diapositiva 17 )
es pot abordar el conflicte amb actuacions i
intervencions prèvies al conflicte que 
 fomenten la convivència , el clima, i la
cohesió de grup



Recomanacions per al seu úsObjectius
Introduir la perspectiva positiva del
conflicte i la seva potencialitat per
convertir-se en una oportunitat
d'aprenentatge que comporti una
manera millor de gestionar i les
emocions i generar relacions sanes.
Propiciar espais de reflexió
(percepcions, creences limitants),
escolta i expressió amb diferents
llenguatges artístics per cohesionar
grups. 
Reflexionar sobre les pròpies
actituds davant de determinats
conflictes quotidians.
Oferir eines de comunicació, presa
de decisions, cooperació  per
analitzar i transformar conflictes.

Metodologia
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Introduir la perspectiva positiva del
conflicte i la seva potencialitat per
convertir-se en una oportunitat
d'aprenentatge que comporti una manera
millor de gestionar i les emocions i
generar relacions sanes.
Propiciar espais de reflexió (percepcions
,creences limitants), escolta i expressió
amb diferents llenguatges artístics per
cohesionar grups. 
Reflexionar sobre les pròpies actituds
davant de determinats conflictes
quotidians.
Oferir eines de comunicació, presa de
decisions, cooperació  per analitzar i
transformar conflictes.

Cada activitat artística permet obrir la perspectiva positiva del conflicte i la seva
potencialitat per convertir-se en una oportunitat d'aprenentatge que comporti una manera
millor de gestionar i les emocions i generar relacions sanes.
Els cercles de diàleg com a proposta de treball per propiciar espais de reflexió (percepcions
,creences limitants), escolta i expressió amb diferents llenguatges artístics per cohesionar
grups treballant frases reflexives, vídeos i música. 
Dinàmiques creades per reflexionar sobre les pròpies actituds davant de determinats
conflictes quotidians i prendre decisions en grup amb materials de reciclatge.
 Us convidem  a explorar la vostra creativitat amb eines artístiques partint de conceptes
bàsics de cultura de pau i cercles restauratius.
Des de l'escala de provenc ió, fase de sensibilització, transitant les emocions i necessitats
per poder crear una producció artística  com expressió d'art comunitari per cohesionar
grups i teixir una convivència pacifica.
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TEIXINT FILS D'EMOCIONS  ARTiPAU
(TFE)
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Si promovem les bones relacions en el grup i el sentiment de 
 pertinença a la comunitat prevenim molts conflictes i malestar. Actuar
de manera preventiva és bàsic"

                                                              Vicenç Rul.lan
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  PROVENCIÓ & art
  METODOLOGIA TEIXINT FILS D'EMOCIONS (TFE) ARTiPAU               

COOPERACIÓCOOPERACIÓCOOPERACIÓ

COMUNITATS  
CREATIVES &

RESTAURATIVES
TRANSFORMADORES 

 

PRESÈNCIA &  VINCLE & MIRADA

INTERDEPENDÈNCIA 

 

PresentacióPresentacióPresentació
ConeixementConeixementConeixement

Estima&apreciEstima&apreciEstima&apreci
ConfiançaConfiançaConfiança

COMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓ

PRESA DE DECISIONSPRESA DE DECISIONSPRESA DE DECISIONS

Font: Adaptació Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Activitats de

Sensibilització:

PROVENCIÓ
 



Treballar  des de el  SENTIR, OBSERVAR, TRANSFORMAR
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Presentació

coneixement

CONFIANÇA

ESTIMA

COMUNICACIÓ

PRESA DEDECISIONS

COOPERACIÓ

 
John Burton, 1990.

"Educar en y para el conflicto"
Paco Cascón.

Activitats de provenció
https://escolapau.uab.cat/provencion/

https://escolapau.uab.cat/provencion/
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ROL DE LA FACILITADORA/DOCENT

Educar en i per al conflicte, Cascón Paco
Cascón, Paco y Beristáin, Carlos M. La alternativa del juego I i  II   Juegos y
dinámicas de educación para la paz. Catarata,Madrid,1998
Rul.lan Vicenç, Círculos de diálogo
https://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/u
na-comunitat-educativa-restaurativa-i-resilient/Altres-
recursos/documents/5.1A.pdf
Boqué , Carme Prácticas Restaurativas Prevención: 20 Círculos de la palabra y
una Asamblea en el aula Narcea 2020

Recomanem:

 

Font: Jean Schmitz
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Generar confiança
Crear un ambient segur
Acceptar les diferents posicions i
interessos
Mantenir l’enfocament i motivació
Vetllar pel benestar dels integrants del
cercle
Acceptar i incloure les diferències
ètniques i culturals
Emprar rituals
Usar un objecte per al diàleg

Durant la facilitació d’un cercle, la
persona facilitadora ha de procurar 
fer modelatge.
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 PRESENTACIÓ

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

PRESENTACIÓ

Introducció esglaó
Frase per reflexionar
Dinàmiques (adaptacions
& annexos)
Vídeos
Música



S I  J U T G E S  A  L E S
P E R S O N E S

 N O  T E N S  T E M P S
D ' E S T I M A R - L E S

 
 

G O E T H E



La presentació és el primer esglaó de l’escala de
provenció. La presentació permet crear un clima de
cordialitat des del primer moment, cosa que, a part
de fomentar la participació, sobretot de les
persones més reservades, facilita construir un bon
acord d’objectius i funcionament del grupp, i crear
així les bases per a un bon clima i ritme de treball i
unes relacions saludables. Fer-ho d’entrada brinda
l’oportunitat de crear des del primer moment un
espai segur i igualitari per a totes.
El fet de dedicar un temps de qualitat inicial a la
presentació, a més, dona un valor real a l’atenció i
l’èmfasi que volem donar a les persones i les
relacions en el grup i l’esdevenir de la convivència..
Una bona presentació inclou:
- Presència, estar present a l'ara i aquí amb tot el
que això implica. (respiració, contacte corporal, com
em sento avui. Presència de l'altra, sentir-lo i
escoltar-lo tal com és i està.
- Donar la benvinguda a totes les persones per
convidar i facilitar que ens sentim part del grup.
- Poder mirar-nos les cares i dedicar un temps a
cada una per dir el nom i allò que s’hagi acordat per
presentar-nos.
- Establir unes primeres normes de funcionament
que incloguin parlar des del “jo” evitant
generalitzacions, apreciant sense judici totes les
presències, noms i maneres d’estar.
- Oferir una primera experiència de participació del
grup, en què es dona espai a tothom.

PRESENTACIÓ

L'art com a llenguatge de pau
 

La presentació amb activitats artístiques afavoreix
un vincle de coneixement des de la creativitat i la
distensió obrint canals de comunicació que
trascendeixen les creences i prejudicis des de
l'inici.
En el primer contacte amb un nou grup, sovint les
persones ens sentim vulnerables, tenim necessitat
de ser ateses i reconegudes pel col·lectiu i saber
amb qui estem. Sentir-nos vistes i reconegudes
com a membres del grup, i que aquest mostri
interès en conèixer-nos i anomenar-nos pel nom,
així com reconèixer les altres persones que en
formen part i escoltar com volen ser anomenades
és significatiu i genera connexió. També facilita el
coneixement i connexió amb la docent. Al seu torn,
una bona presentació cuida el procés d’incorporació
i acollida de persones noves al grup. (1)

Claus per treballar l' esglaó de Presentació

Obrir espais per presentar-nos  a l'inici  i
durant el curs creativament, i valorar com
estem   fomentant el coneixement mutu, la
mirada compassiva  i  la cohesió grupal  amb
activitats artístiques.
Presentar-se des de la PRESÈNCIA, estar
present, genera vincle i canvia la mirada que
tenim de l'altra des de l'escolta.
Establir espais de presència i vincle de
manera  processual, continuada i
sistemàtica.
Educare: treure el que hi ha a dins amb el cos,
collage, ceres... Aprenentage sense  judici.

       Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Font:  (1) Escola Cultura de Pau
 



  PRESENTACIÓ
Títol:                          Nom, veu i cos

Objectius:  

Destinatari: a partir 4 anys

Durada: 10 min

Material:  cap

Aprendre els noms dels membres del grup de forma dinàmica.
Obrir espais de creativitat i confiança amb el moviment del cos i
la veu.
Donar seguretat al grup nou per crear relacions i proximitat
potenciant diferents formes artístiques d'expressar qui som.
Fer-nos presents amb diferents llenguatges artístics.
Conèixer tots els integrants del grup i trencar el gel.
Prendre consciència de grup.

       Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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 PRESENTACIÓ
Desenvolupament: 

Reflexions avaluatives: 
Com em sento quan escolto el meu nom? Presentar-me amb el cos i
la veu quins reptes em suposa? Recordo algun nom i el seu
moviment? Què m'ha cridat l'atenció d'aquesta dinàmica? Per què?
Em puc presentar de diferents maneres?
 He estat més present i conscient de mi i
dels altres?

En cercle donem les consignes: ens presentem amb el nostre nom i li
posem so. Farem el modelatge del nostre nom com a facilitadores. Ex.
NeeeeeeeUUUUUsssssSSSSS (fort, fluix, llarg, curt) i l'acompanyem
amb moviment corporal. Cada integrant del grup es presenta. Donem
2 min per preparar-nos i comença la ronda de presentacions.

       Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Font: Associació Teixint fils d’emocions
 ARTiPAU



Ed. Primària:  * Per parelles , l'altra persona em presenta amb un so i
un moviment. Demanar algú que recordi el nom del seva

companya/moviment**
 

Ed. Secundària: * i **

Quan es presenten els infants, els altres poden imitar la companya
que s'ha presentat. També es pot fer amb el cos i un gest o moviment
corporal.  La primera setmana est pot fer 2 o 3 vegades canviant
ritmes, ulls tancats i moviments de cos de manera lliure.
Una altra modalitat pot ser posar una música i que cadascú expressi
amb moviment el seu nom passejant per la sala i quan troa a algú
s'atura i li diu el seu nom amb el seu so.*

 PRESENTACIÓ
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ADAPTACIONS

Ed.Infantil: 

Adults: * i **
 

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU



  PRESENTACIÓ
Títol:                                Tuttifrutti

Edat:    a partir de primària (amb adaptació) 

Durada:  1 hora

Material:  Fitxa tuttifrutti

Objectius: 

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Promoure el coneixement entre les i els participants.
Crear un ambient de distenció i complicitat entre les persones
participants.
Reflexionar sobre les similituds i diferències, que ens
caracteritzen.
Posar en valor la diversitat com una cosa positiva i
característica de les persones.
Treballar l'escolta activa i els torns de paraula com a valors
dins del grup.



Desenvolupament: 
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Primer individualment, cada persona escriu: 
Nom pel que més li agrada que li diguin.
Fruita, color i menjar preferit.
País que li agradaria conèixer i per què
Un animal amb què s'identifica.
Com a segona activitat compartim en gran grup el què hem
escrit, i si alguna persona coincideix amb algun element,
anomena a una altra persona (Alba va escriure lasagna de menjar
preferit, i jo també, li dic el seu nom i li faig una picada d'ullet,
ganyota, expressió que indica complicitat)

1.

2.

ADAPTACIONS

Ed. Infantil

En lloc d'utilitzar l'annex, els nens i nenes poden compartir
oralment. Es pot limitar a una o dues preguntes: menjar preferit,
color preferit per exemple. I anar donant resposta a cada pregunta
de manera immediata, per mantenir l'atenció en la dinàmica.

  PRESENTACIÓ



Nom:  

Fruita:  

Color:  

Menjar:  

Pais:  

Animal:  

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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ANNEX: TUTIFRUTTI

  PRESENTACIÓ



Títol:                                    Qui sóc? 

Destinatari: a partir de primària

Durada: 1 hora 

Material: fulls DIN-A4 o A3, llapissos, gomes d’esborrar, material de
dibuix: colors, retoladors, ceres, pintures i/o també per a fer un
collage: revistes, estisores i adhesiu

Autoconeixement. 
Connectar amb les emocions que desperten el nostre
nom/sobrenom. 
Confiança en un mateix. 
Afavorir a la creativitat mitjançant la creació plàstica. 

Objectius: 

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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  PRESENTACIÓ

Font:Taller Escola El Bages, Casa per la pau i la solidaritat Flors Sirera 2022



Desenvolupament: 
Es proposa als participants a crear una obra plàstica a partir del nostre
nom/sobrenom o com ens agradaria que ens diguessin. S’escriu el
nom, sobrenom o nom amb el qual la persona vol que li diguin, en un
paper i a partir d’aquí es crea una obra d’art, donant cabuda a tot allò
que vulgui (ja sigui allò que el seu nom li evoca o també qui és la
persona que hi ha darrere d’aquest nom, representant gustos,
preferències, hobbies...) podent-ho expressar al paper. A posteriori
cadascú presenta la seva obra als altres presentant-se a sí mateix a
través de l’obra. 

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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  PRESENTACIÓ

ADAPTACIONS

Ed. primària i Secundària: Que cadascú es pugui presentar als altres a
través del seu nom, sobrenom o com li agradaria que li diguessin pot
donar peu a poder parlar dels sobrenoms que en aquestes etapes a
vegades entre companys es posen de forma despectiva, podent parlar
de quines intencions hi poden haver-hi al darrere, de com es deu
sentir la persona a qui li han posat el sobrenom, i d'allò què fem o
podem fer quan ens diuen utilitzant sobrenoms. 



 PRESENTACIÓ
CERCLES DE DIÀLEG REFLEXIUS

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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2. quins conceptes,
REFLEXIONS 

 t'inspira la provenció &
esglaó PRESENTACIÓ 

 
3. alguna cosa que et

suggereix el vídeo /
çançó  

Ens presentem amb
una cançó i

compartim alguna
cosa de la història

1.

 



VIDeo

La teva mirada pot transformar a

les persones. Álex Rovira
 

 

VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=zv2j59sVMUM&t=6s

 PRESENTACIÓ



VIDeo

 El jabón
 

 

VIDEOS
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https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww

 PRESENTACIÓ



Vengo a ofrecer mi

corazón
Mercedes Sosa & Fito

Paez

MúSICA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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https://www.youtube.com/watch?
v=cg1FigbX6BM&list=RDcg1FigbX6BM&index=1

CERCLE: 

Amb quina cançó et presentaries avui?

 PRESENTACIÓ



N O M É S  C R E I X  A L L Ò
Q U E  E S  M I R A  D E S
D E  L A  P R E S È N C I A

 
 



  CONEIXEMENT
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Introducció esglaó
Frase per reflexionar
Dinàmiques (adaptacions &
annexos)
Vídeos
Música

CONEIXEMENT

PRESENTACIÓ



S I  V O L S  
A R R I B A R  R À P I D ,  

C A M I N A  S O L .
S I  V O L S

A R R I B A R  L L U N Y ,
C A M I N A  E N  G R U P

 
 

P R O V E R B I  A F R I C À
 



CONEIXEMENT

L'art com a llenguatge de pau

La coneixença és el segon esglaó de
l’escala de provenció. La coneixença té per
objectiu anar més enllà dels noms i donar
espai, intencionadament, a conèixer-nos
millor. Treballar l’autoconeixement i el
coneixement mutu per identificar afinitats,
diferències, habilitats, característiques
pròpies i de la resta del grup. És
important promoure-ho de manera formal
i conscient, i tenir present que no tothom
té la mateixa facilitat obrint-se a les altres
persones, ni tampoc tothom sent la
mateixa seguretat en el grup.
El reconeixement de la diferència, de la
diversitat i de l’altra és una oportunitat
perquè totes ens sentim perquè totes ens
en sentim part del grup. 
La coneixença ajuda a afinar la mirada
d'un mateix i de l'altra, a aprendre a
reaccionar davant les pròpies dificultats, a
observar els conflictes abans d'actuar, a
revisar el llenguatge que s'utilitza en un
mateix (diàlegs interns) i amb l'altra i a
trencar amb les etiquetes i estereotips
envers les altres. 

Obrir espais de coneixença als espais
comunitaris, a l'inici  i durant el curs. A cada
sessió ens coneixem de manera diferent.
Activitats artístiques per desmecanitzar-nos i
deixar de jutjar-nos a nosaltres i als altres.
(Diàlegs interns: observació)
Autoconeixement , DOFA (debilitats,
oportunitats, fortaleses amenaces) pròpies 
com a grup. 
Acceptació de la vulnerabilitat com a
fortalesa. Afinar la MIRADA, pròpia i de l'altra

Claus per treballar l'esglaó de Coneixement

En aquest sentit, sovint, el coneixement
que tenim de l’altra (persona o grup) és
poc i esbiaixat, la coneixem només en
alguns aspectes, per experiència pròpia o
per informació de tercers, i l’etiquetem
condicionant la nostra actitud i
expectatives, i perdent part del potencial
que pot tenir aquesta relació. Aspectes
que ens distancien de l’altra fent més gran
la discrepància i dificultant la
transformació del conflicte. (1)

Font:  (1) Escola Cultura de Pau
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Fomentar l´ús de la creativitat entre les persones participants.
Promoure un ambient de relaxació, concentració i gaudi.
Incentivar l'autoconeixement a través de l'exploració dels talents propis.
Promoure el coneixement mutu a partir d'una activitat artística.
Practicar l'escolta activa i observació dins del grup.
Evidenciar les similituds i diferències que hi ha dins del grup amb el
propòsit de generar consciència sobre el valor de la diversitat i la
importància del respecte per a la sana convivència.

Objectius: 

 CONEIXEMENT
Títol:                        Els nostres talents

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Destinatari:  a partir de primària (amb adaptació) 

Durada:  dues sessions, 1 hora cada sessió.

Material:  cada persona utilitzarà els materials que
estimi convenient.

Font:  prostooleh
 

https://www.freepik.es/autor/prostooleh
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Desenvolupament: 
Previ a la sessió, demanem a les persones participants que pensin en
alguna expressió artística que vulguin realitzar a la següent sessió per tal
que puguin preparar els materials que utilitzaran per a l'execució de la
seva obra.
Primera sessió: les persones participants elaboren la creació artística.
Per exemple: pintar un dibuix, fer una fotografia, escriure un poema,
escriure una cançó, fer una coreografia.
Segona sessió: cada participant exposa la seva obra davant del grup,
convidem que comparteixi detalls del procés, algunes preguntes
orientatives poden ser: per què ha decidit fer aquesta obra, quina ha estat
la seva inspiració, què és el que més li ha agradat del procés i què faria
diferent si ho pogués tornar a fer (les preguntes s'han d'adaptar a les
característiques de cada grup).
Tercera sessió: realitzem un cercle de paraula on són les i els participants
els qui fan preguntes a l'artista. Realitzem un mural on col·loquem les
obres que s'han realitzat, en cas d'obres com un ball, col·loquem una
paraula que representi l'expressió artística dins el mural. Podem anar
incloent-hi noves obres al llarg del trimestre, si l'activitat es realitza a
l'àmbit escolar.

 CONEIXEMENT



Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Reflexions avaluatives: 
És important preparar el grup i acompanyar-lo al llarg de tot el
procés. Fer èmfasi que NO estem avaluant qualitat artística sinó
donant espai a l'expressió de la creativitat.
Poden sorgir inseguretats, temors i pors al llarg del procés,
estar presents i acompanyar les i els participants és molt
important.

 CONEIXEMENT

ADAPTACIONS
Ed. Primària: amb les edats més petites podríem adaptar
l'activitat, a una activitat artística grupal, en funció de si detectem
més necessitat d'estructura a l'acompanyament.

Música: 
Podem utilitzar música per ambientar l'espai durant l'activitat de
creació artistica, en funció de l'edat de les persones participants.



 CONEIXEMENT
Títol:                         Identitats: qui sóc jo?

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Objectius: 

Destinatari:   a partir de 8 anys

Durada:  2 sessions de 50 min

Material:    dina-3 o dina-4, retoladors, revistes, bolígraf, llapis,
colors

Conèixer el nivell d’autoestima i prendre consciència de les coses que podem
canviar, millorar i enfortir l’autoconcepte
Conèixer a les altres persones que conformen el grup
Descobrir noves informacions de mi mateixa i dels altres
Endinsar-nos a l'autoconeixement sense judici
Afavorir el descobriment de les identitats, la diversitat i apreciar les diferències.
 Incentivar l'autoconeixement i propiciar el coneixement d'unes i altres.
Promoure l'estima i autoestima com a elements de cura mútua

Font: Institut Euclides Pineda de Mar 2021
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Desenvolupament: 

 CONEIXEMENT
Cada participant realitza un autoretrat i identifica aspectes que són del seu grat o
desgrat.Cada participant rep un full de paper, que dividirà en tres seccions.

 A la secció central realitzarà un dibuix de si mateix/a, a partir d'aquest dibuix,
sortiran fletxes cap a la part dreta de la pàgina i cap a l'esquerra; dues fletxes, una en
cada direcció. Aquestes surten des dels ulls, el nas, la boca, el cor, les mans i els
peus.
• Hauran d’identificar una sèrie de coses que els agraden o desagraden i ubicar-les
en el costat dret i full d'un color (m’agrada) i esquerre (full un altre color) (no
m’agrada):
-Coses que m'agrada mirar / coses que no m'agrada mirar (ulls).
-Coses que m'agrada olorar / coses que no m'agrada olorar (nas).
-Coses que m'agrada dir / coses que no m'agrada dir (boca).
-Coses que m'agrada sentir / coses que no m'agrada sentir (cor).
-Coses que m'agrada fer / Coses que no m'agrada fer (mans).
-Coses que m'agrada viure / Coses que no m'agrada viure (peus).
• Posteriorment es convidarà al grup a col·locar-se en un gran cercle, cada persona
portarà el seu dibuix i un bolígraf. • A continuació, una a una, cada persona
comparteix el seu dibuix; i relata algunes de les coses que hi ha escrit, elements que
vulgui compartir.
• A mesura que els nens i nenes es comparteixen els dibuixos, cadascú pot anar
afegint nous elements en el seu dibuix. 
Font: Associacio Teixint fils d'emocions ARTiPAU
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Reflexions avaluatives: 
Convidem el grup a expressar els seus sentiments i sensacions en relació a la dinàmica:
Ha estat fàcil identificar elements que em configuren? Com m'he sentit en descobrir els
elements que m’agraden i els que no m’agraden i en compartir-los amb altres persones
del grup? Quina sensació em genera compartir amb el grup aspectes íntims que no
havia explicat obertament?Apreciar les diferències. Acceptar.nos tal com som
En cercle: 
Alguna cosa que fas per deixar de  jutjar-te...
Alguna cosa que fas per coneixe´t  millor a tu... i als altres

 CONEIXEMENT

Font:  Tutoria Escola Sant  Pau 2012

Propostes d' acció
Podem revisar el dibuix al cap d'uns mesos per veure si ampliaríem o modificaríem

algunes de les coses posades. Així ens adonem de com anem canviant



Videos&Música: 
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ADAPTACIONS

 Podem penjar una gran figura a la paret i cadascú va dient què m' agrada i què no
m'agrada amb figures del cap (pensaments), cor (sentiments)... Cada dia ho pot fer un
infant. Escoltar la cançó Qui soc jo (Damaris Gelabert) 

Ed. Primària: Els companys poden dir alguna qualitat que els agrada  quan es faci el
cercle de coneixement i cadascú comparteix  lliurement la seva obra artística. 
Ed. Secundària i Adults: *Dibuixar-se amb una silueta tamany cos

 

 CONEIXEMENT

Ed. Infantil:

Damaris Gelabert - WHO AM I?
https://www.youtube.com/watch?v=_EITuHjRJxc

 

Convidem el grup a expressar els seus sentiments i sensacions en relació a la dinàmica:
Ha estat fàcil identificar elements que em configuren? Com m'he sentit en descobrir els
elements que m’agraden i els que no m’agraden i en compartir-los amb altres persones
del grup? Quina sensació em genera compartir amb el grup aspectes íntims que no
havia explicat obertament? 
Podem revisar el dibuix al cap d'uns mesos 
per veure si ampliaríem o modificaríem 
algunes de les coses posades. Així ens 
adonem de com anem canviant.

Taller   Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera  (Manresa) 2022

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


CONEIXEMENT
Títol:                             Pati de veïns

Destinatari: A partir de cicle superior de primària 

Durada:  30 minuts

Material: Cap

Presentació entre companys,
Promoure el coneixement entre els membres del grup i
superar prejudicis

Objectius: 
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Taller   Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera (Manresa)  2022



Desenvolupament: 
Es fan dos cercles concèntrics, el de l’interior mira cap enfora i el del cercle exterior
mira endins de manera que tothom tingui una parella al davant cara a cara. El
dinamitzador anirà fent preguntes relacionades amb l’art: quin estil de música creus
que li agrada al teu company? Quin estil de ball li agrada? Si fos una pintura quin tipus
seria (paisatge, art abstracte, bodegó, figuratiu...?) Si fos una escultura de quin
material estaria fet/a? 
De cada parella un respondrà primer pensant en l’altra, imaginant-se quin estil de
música seria, o quin tipus de ball, o de pintura... i aquest a posteriori ho contrastarà
per comprovar si les expectatives imaginades es corresponen amb la realitat. S’anirà
repetint la dinàmica fent canvis de parella (el cercle de dins es mou X posicions a la
dreta... i el cercle de fora es queda quiet esperant a la nova parella). A posteriori es
compartirà com s’han sentit durant l’exercici, al rebre la informació, a l’expressar-se
davant de l’altra... 

Reflexions avaluatives 
La dinàmica ens permetrà obrir el debat sobre la percepció que tenim de les altres
persones o etiquetes que a vegades col·loquem als altres, sent conscients que
aquestes poden marcar les relacions i condicionar la manera de viure. És important el
coneixement de l’altre per superar prejudicis i etiquetes, reconeixent a l’altra com una
persona valuosa i que potser té coses en comú que potser no hauríem imaginat mai. 

Font: Adatació  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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CONEIXEMENT

https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/


ADAPTACIONS

Ed. Primària: La dinàmica es pot adaptar proposant, en un espai
ampli, que cada participant comparteixi alguna cosa als altres
relacionades amb el món de l’art, per exemple: ‘M’agrada ballar’.
Prèviament es marcaran dues zones a l’espai: banda dreta si s’hi està
d’acord, banda esquerra si s’hi està en contra, i els alumnes, en base
al què ha dit algú i on s’ha posicionat, li faran costat (si els hi agrada
ballar) o s’allunyaran (si no els hi agrada ballar). 

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

CONEIXEMENT

Taller  Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sierra , (Manresa) 2022

Adaptació de la dinàmica de Paco Cascón, 'Patio de vecinos', La alternativa
del juego, en la educación para la paz y los derechos humanos. Paco Cascón.



 CONEIXEMENT
CERCLES DE DIÀLEG REFLEXIUS

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Ens coneixem  amb un
objecte significatiu per
a mi i compartim alguna

cosa de la seva història

1.

 
2. quins conceptes,

REFLEXIONS t'inspira la
provenció & esglaó

coneixement
 

3. alguna cosa que et
suggereix el vídeo / cançó 

 



Vídeo
 Conocerse a uno mismo, la clave de un buen carácter.

Rosa Rabbani

CONEIXEMENT
VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=B1y_Nx6Avy8



VIDeo

El vídeo danés que nos recuerda lo fácil
que es encasillar a las personas

 

 

CONEIXEMENT
VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg&t=61s



Podries 

(poema de Rosa Raspall)

Roba estesa

 

 

 CONEIXEMENT
MúSICA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cx9mUyVMgtk

CERCLE: 

Amb quin poema t'agradaria que et

coneguessim?



N O M É S  C R E I X  A L L Ò
Q U E  E S  C O N E I X

 



  CONFIANÇA

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Introducció esglaó
Frase per reflexionar
Dinàmiques (adaptacions &
annexos)
Vídeos
Música

CONEIXEMENT

PRESENTACIÓ

CONFIANÇA



É S  L A  C O N F I A N Ç A
M Ú T U A ,  M É S  Q U E

L ' I N T E R È S  M U T U ,  L A
Q U E  M A N T É  U N I T S

E L S  G R U P S  H U M A N S
 
 

H .  L .  M E N C K E N
 



CONFIANÇA

L'art com a llenguatge de pau

Claus per treballar l'esglaó de la confiança

Obrir espais per fomentar la confiança a cada
sessió a  l'inici  i durant el curs , 
Observar com es generen relacions
subjacents invisibles  que enforteixen la
confiança i  la cohesió grupal  per afrontar
possibles situacions de conflicte.
Obrir espais de seguretat (sentiment de
confidencialitat grupal) de manera continuada
Activitats artístiques  per afrontar les pors i
inseguretats que afavoreixin el VINCLE  sentit
de pertinença des  de l'autoconfiança,
respecte  i cura mútua.

La confiança és el tercer esglaó de l’escala
de provenció. La confiança és la sensació,
el sentiment que es compliran les
expectatives i els acords establerts, amb
mi mateixa, amb una altra persona o amb
un grup. La confiança en nosaltres
mateixes, en els i les companyes i en el
grup és necessària per sentir-nos part del
grup, créixer a través del grup i, alhora,
fer-lo créixer i evolucionar.
És la confiança la que ens permet, en
conflicte, exposar les parts vulnerables i
mostrar-nos des de l’honestedat.(1)
Permet explorar pors, sentiments i
angoixes. Aquestes emocions formen part
de la vida humana, i afloren en els
conflictes, i també en els reptes
importants -com pot ser el fet de superar
una assignatura, una circumstància vital,
una destrobada amb una companya. La
confiança és un ingredient imprescindible
per transformar el conflicte
constructivament, i és condició primera
tenir autoconfiança per aprendre a confiar
en l'altra.

La confiança ens ajuda a transitar les
pors i transformar-les amb activitats
artístiques que ens permeten  crear
vincle sense dependències, i valorant la
interdependència positiva com a forma
de relacionar-nos , creant vincle amb les
persones i les circumstàncies, sense
buscar l'aprovació per ser jo, sinó des de
a interacció i les diferències.(1)

       Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Font:  (1) Escola Cultura de Pau
 



 CONFIANÇA
Títol:                         Cercle Kintsugi

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Objectius: 

Destinatari: a partir de 8 anys

Durada:  2 sessions de 50 min

Material: Din-a 4, pantalla, internet, objecte de diàleg,  retoladors
vermells, negres i daurats paper mural, tisores i cola

Procés d'aprenentatge que ens poden deixar les cicatrius
emocionals
Conèixer metàfores per acceptar diferents experiències de vida
Descobrir possibles aprenentatges darrere les ferides
emocionals
Endinsar-nos a altres cultures

         i formes de veure el món. 



 CONFIANÇA

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Desenvolupament: 

 .Pluja idees sobre què sabem del 
Kintsugi,i lectura fitxa tècnica veure 
annex ,en grups de 4.     .Visulitzem el video kintsugi
.Tornem al cercle Preguntes: Com et sents davant del Kintsugi? Com penses que
podries encaixar a la teva vida aquesta filosofia? Algun aprenentatge que vulguem
compartir després d'una ferida emocional.
.Seguim en grups de 4 i en un foli en blanc dibuixem un cor amb un retolador vermell,
el dividirem en 4 parts.
Escriure a cadascuna de les parts amb retolador negre que pot ajudar a curar un cor
trencat, talla els trossos amb una tisora.
Barrejar totes les parts de tots els grups, anar enganxant-los en un cor en paper de
mural, deixant lloc per dibuixar envoltant cada part enganxada, les costures en daurat.
Tancament de les sessions: Què t'empotes avui? Quin moment del dia podries fer
servir el kintsugi?

Reflexions avaluatives: 
 Com treballem les emocions i experiències que ens han deixar alguna ferida? Quina
estratègia utilitzes per afrontar les ferides emocionals? Com et sents quan connectes
amb la resiliència? Quins aprenentatges has fet a partir de la transformació de les
emocions?



 CONFIANÇA

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ADAPTACIONS

Ed. Primaria: 

 Dibuixar el teu propi Kintsugi i escriure en una paraula les ferides transformades
en colors a cada cicatriu acolorida lliurement per cada persona. Posada en comú i
compartir.
Un collage col·lectiu sobre alguna ferida emocional del grup (partida d'un ésser
estimat, malaltia, absència d'un company, duels, canvis, transformacions...

Fer el teu propi Kintsugi a collage. A cada ferida posar una paraula del que s'ha
viscut amb un color i amb un altre color l'aprenentatge de la ferida emocional

 

Vídeo: Kintsugi, el arte de la resiliencia 
https://www.youtube.com/watch?v=IcIT78tBtxA

 

 A partir de la imatge elaborar una història curta o frase sobre l' aprenentage de
les ferides emocionals. Es pot projectar a la pantalla digital o entregar una
fotografia a cadascú.
Cadascú pinta i dibuixa el seu Kintsugi individualment.  Es pot fer un Kintsugi
grupal per resoldre algun conflicte*

Ed. Secundària/ Adults *: 



 CONFIANÇA

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ANNEX: Fitxa tècnica

 *Títol del Cercle: Kintsugi:
L'art d'aprendre de les cicatrius (Japó)

Fitxa tècnica

El Kintsugi o Kintsukuroi té un significat per als japonesos que ens
ensenya la importància de veure la bellesa, fins i tot quan sentim que ens
van fer trossos. És una filosofia de vida que demostra el poder d'enfrontar
les adversitats, mentre veiem els errors i les nostres pròpies cicatrius com
a part important de la nostra història, cosa que ens ha portat a ser la
persona que som avui dia.
El Kintsugi és una pràctica que s'enfoca a reparar les fractures de la
ceràmica, usant vernís o resina empolvorada amb or. D'aquesta manera es
planteja que els trencaments o les reparacions que es fan formen part de la
història d'aquest objecte i per tant no s'haurien d'amagar. Demostrant que
fins i tot quan aquest objecte es fa tros, pot transformar-se de manera que
acaba recuperant la seva bellesa.



 CONFIANÇA
Títol:                             Zentangle

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Objectius:
.Fomentar la creativitat .presentar-se al grup de manera diferent 
.Deixar de jutjar-se 
.Resoldre possibles errors amb creativitat
.Aprendre amb un clima relaxant&divertit&concentració
. Autoestima. resistència a la frustració

Destinatari:       a partir 6 anys i ESO

Durada:             3 sessions / 1 hora

Material: dina-4,retoladors negres diferents puntes, cartolina negre
i cartolines de colors, música relax

Font. Institut Euclides (Pineda de Mar) 2021Font. Institut Euclides (Pineda de Mar) 2021



 CONFIANÇA

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Desenvolupament: 
1.Quan escoltes la paraula zentangle en què penses? 
2. Explicar què és la Tècnica del zentange 3. Visualitzar algun vídeo per
donar idees abans de començar. 4.Fer alguns proves prèvies amb llapis o
retoladors per agafar confiança 
CONSIGNES 
. Es pot començar al centre o per un costat i anar avançant 
. És preferible fer traços petits, uns plens i altres buits. 
. Si en algun moment ens equivoquem, NO PASSA RES, no ens jutgem.
APROFITEM L. Error i solucionem creativament el que hem fet.
TRANSFORMEM l'error amb creativitat.
Reflexions avaluatives: 
Obrir un cercle sobre la percepció que tenim de la creativitat, el nostre i el
dels altre Visitem el museu de les obres sense judicis i cadascú pot
expressar el seu procés creatiu. Fer un escrit de com t'has sentit fent
aquesta activitat. Què ha passat quan ens equivocavem? Com ho hem
resol? Prendre consciència del PROCÉS I PRODUCTE Què és més
important ? Tots som creatius, tenim coses en comú i no ens ho
imaginàmvem que sortiríen aquestes obres artístiques



 CONFIANÇA

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ADAPTACIONS

Ed.Infantil: Es pot passar el vídeo i sense consignes deixar
lliure l'activitat de l'infant. LLapis o retoladors.
Ed. Primaria: 

 
Ed. Secundària i Adults:

Annexos & Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=IX5Am5JkRVE
https://www.youtube.com/watch?v=s8PpYI3cPbE

 
 

Foli blanc Dina-4 blanc i negre, es posa el marc cartolina negre i
Foli blanc Dina-4 Zentangle de colors, marc cartolina de color que
harmonitzi amb l'obra realitzada.

Zentangle grupal. Debats i cercles reflexius



 CONFIANÇA
Títol:                         El trèvol de la confiança

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Evidenciar quins elements són importants pel que fa a la
confiança per a cadascuna de les persones que conformen el
grup.
Afavorir l'honestedat, l'escolta activa i el diàleg entre els
membres del grup.
Afavorir el sentiment de complicitat, de pertinença i la cohesió
dins del grup.
Enfortir el sentit de responsabilitat i de suport mutu.

Objectius: 

Destinatari: a partir de primària (amb adaptació) 

Durada:  1 sessió/ 1 hora

Material: full de paper, llapis, colors



Desenvolupament: 
-De forma individual dibuixem un trèvol de 4 fulles i a cadascuna de les
fulles afegim un element/paraula que considerem necessari per tenir una
relació de confiança amb l'altra persona.
-En cercle compartim perquè hem triat aquestes paraules, per què
pensem que la confiança és un valor important, quines actituds ens
porten a perdre la confiança (adaptar les preguntes segons les
característiques del grup).
-Fem un collage amb els diferents trèvols i el compartim a les xarxes de
l'escola/centre amb el hashtag #laconfiançaesconstrueix

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

 CONFIANÇA

Font:  prostooleh
 

https://www.freepik.es/autor/prostooleh


Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

ADAPTACIONS

Ed.Infantil i Ed. Primària: 
Preparem un trèvol gran en una cartolina, els nens i nenes ens diuen
paraules que pensin que ajuden a construir la confiança, els guiem,
explicant què significa aquest valor, a través d'exemples. Després
decorem el trèvol amb colors entre tot el grup. Podem utilitzar
recursos com contes o vídeos per treballar el valor prèviament.

Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=LYq5J6x7iqI&ab_channel=AMEIcuentosanimados 

 CONFIANÇA

Font:  Canva
 

https://www.youtube.com/watch?v=LYq5J6x7iqI&ab_channel=AMEIcuentosanimados
https://www.youtube.com/watch?v=LYq5J6x7iqI&ab_channel=AMEIcuentosanimados


  CONFIANÇA
Títol:                       L’escolta del teu nom

Destinataris: a partir de primària (amb adaptació) 

Durada: 20 minuts

Material: mocadors de roba per tapar els ulls

Promoure un clima de confiança entre els integrants del grup. 
Vivenciar els resultats que s’aconsegueixen si hi ha confiança o
desconfiança en les persones. 
Fomentar la sensibilitat no visual. 

Objectius:

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Font:  Taller realitzat  a la Casa per la pau i la solidaritat Flors Sirera  2022



 CONFIANÇA
Desenvolupament: 
Es formen dos grups, formats per un de cada parella. Un grup es situa a un
costat de l’aula i l’altra a l’oposat amb els ulls tapats. El de la parella que té els
ulls oberts pronunciarà el nom suaument de la seva parella i aquest l’haurà
d’anar a buscar, d’un en un. A posteriori totes les persones amb els ulls oberts
pronunciaran suaument el nom de les seves parelles alhora i els que tenen els
ulls tancats hauran d’anar a la recerca de la seva parella. També es pot fer la
dinàmica movent-se per l’espai. Després es canviarà el paper amb la parella. 
Reflexions: 
com us heu sentit? Què ha passat? Com ens hem sentit més còmodes? Guiant
o sent guiats? Hem sentit que a vegades fem camins ‘a cegues’? què és allò
que ens guia? 

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

Font:  Taller  Casa per la pau i la solidaritat Flors Sirera  (Manresa)  2022

Adaptació de la dinàmica de Paco Cascón, 'El lazarillo', La alternativa del juego, en la
educación para la paz y los derechos humanos. Paco Cascón.



CONFIANÇA 
ADAPTACIONS

Ed. Primària: la dinàmica es pot fer anant a quatre grapes. I també a
dins l’aula es pot recrear un circuit, on els participants van entrant de
mica en mica amb el seu company a prop per guiar-lo en el recorregut.
Alhora de fer la reflexió es pot demanar si han ensopegat amb alguna
cosa, si ha estat així com s’han sentit, si ho haguessin pogut
aconseguir sense ser guiats, si s’haguessin sentit més còmodes poder
fer una ullada al recorregut abans de tapar-se els ulls ...

Ed. Secundària: Previ a la dinàmica se’n poden fer algunes altres per
reforçar la confiança, com per exemple primer guiar a la parella que té
els ulls tancats amb contacte corporal (guiant per la punta del dit,
agafats de la mà, de les espatlles...) així com ‘La canya de bambú’, on
tothom en cercle ben junts sense deixar cap espai buit, una persona es
situa al mig amb els ulls tancats i mantenint els peus junts s’ha de
deixar caure mentre els altres amb cura el van bressolant. 

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 



 CONFIANÇA
CERCLES DE DIÀLEG REFLEXIUS

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Ens coneixem  amb un
objecte significatiu
per a tu i compartim

alguna cosa de la
història

1.

2. quins conceptes,
REFLEXIONS t'inspira la

provenció & esglaó
confiança

3. alguna cosa que et
suggereix el vídeo /

çançó
 



VIDeo

 La Confianza y el vínculo de Calidad
Àlex Rovira

 

 

VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wp9g14Rfvok

 CONFIANÇA



VIDeo

¿Por qué no deberíamos perder la

confianza en los demás?. 
David Pastor Vico

 

 

VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-3x5oOyte8

 CONFIANÇA



Juan Luis Guerra 4.40 -

Ojalá Que Llueva Café

MúSICA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=suQC8d-YkeU

CERCLE: 

Una peça musical que t'hagi ajudat a confiar

en tu i/o en els altres?

 CONFIANÇA



"M'he estimat molt la

vida" 

 Vicent Andrés Estellés

POESIA

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=suQC8d-YkeU

CERCLE: 

Un poema  que t'agrada i

et fa pensar en la

confiança

 CONFIANÇA



   ESTIMA

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Introducció esglaó
Frase per reflexionar
Dinàmiques (adaptacions &
annexos)
Vídeos
Música

ESTIMA

CONEIXEMENT

PRESENTACIÓ

confiança



G A I R E B É  T O T E S  L E S
C O S E S  B O N E S
N E I X E N  D ' U N A

A C T I T U D  D ' E S T I M A
E N V E R S  E L S  A L T R E S

 
 

D A L A I  L A M A



ESTIMA

L'art com a llenguatge de pau
Claus per treballar l'esglaó de l 'Estima

Obrir espais per valorar, apreciar i estimar
allò que coneixem: nosaltres mateixos i als
altres des de la mirada del NO JUDICI .
Autoobservació, autoestima, autocura per
poder co-sanar-nos i acompanyar els
processos comunitaris i co-cuidar-nos.
Convivència:  Conviure amb altres persones 
 transformant conflictes de manera pacífica,
Ajuda mútua, bé comú, tolerància, respecte,
solidaritat, equitat.
Coexistència: Existeixen en el mateix espai
una cosa o persones< Existència simultània,
acceptació de l'existència de l'altra.

L’ estima o apreci  és el quart esglaó de
l’escala de provenció, És posar en valor. 
 L’esglaó de l’estima busca fomentar el
reconeixement i la valoració positiva pròpia i
mútua. L’objectiu és promoure l’autoestima i
l’apoderament personal, d’una banda perquè
una persona pugui desenvolupar-se com a
persona en totes les esferes de la vida
quotidiana amb èxit. De l’altra, perquè pugui
establir relacions positives i abordar els
conflicte constructivament sense viure’ls com
una amenaça ni respondre-hi amb violència.
Al seu torn, saber conviure en la diversitat és
una competència transversal important per
formar persones i ciutadans competents en el
món actual.  En aquest sentit, l’esglaó de
l’estima treballa la capacitat de valorar-se a si
mateix i alhora, el reconeixement i inclusió de
l’ altra”, persona percebuda com a diferent,
cosa necessària per la convivència pacífica, i
per aprofita el potencial de la diversitat per la
recerca de solucions òptimes i creatives als
problemes complexos.(El nivell de l’estima en
l’escala de provenció treballa l’autoestima a
través de tres aspectes: • Conrear un
autoconcepte constructiu, és a dir, que
aquelles creences d’identitat que es tenen
sobre una mateixa siguin potenciadores de la
persona. 

Font:  (1) Escola Cultura de Pau
 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU

       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 Promoure l’apoderament, és a dir enfortir les
pròpies bases de poder i la confiança en que
s’és capaç d’assolir els objectius que una es
proposa. • Valorar l’afecte entès com la relació
d’estimació, reconeixement i cura mútua que
uneix les persones. Això facilita establir
vincles, enfortir les relacions saludables i
mostrar una actitud de consideració envers
l’altra persona i les seves necessitats en cas
de conflicte.(1)
Destaquem la importància de treballar amb el
grup la diferència entre convivència i
coexistència per tal de poder aprofundir
aquest esglaó. (collage, llenguatge corporal)



  ESTIMA
Títol:                           Et regalo el meu cor

Destinataris: a partir de primària. 

Durada: 1 hora

Material: Fulls de colors. Llapis, estisores. Retoladors.
Gomets... 

Valorar paraules boniques compartides entre els
participants. 
Afavorir a la creativitat i expressió plàstica. 
Identificar els sentiments, expressar-los i visibilitzar-
los

Objectius: 

F: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 



ESTIMA 
Desenvolupament: 
Es dona un full de colors a cada participant. Es doblega el full per la
meitat i es dibuixa mig cor i també unes 5 línies horitzontals a
l’interior del cor sense arribar als marges. Abans de retallar, en
aquestes línies s’escriurà un missatge amb paraules agradables
dirigides a algun company/a de la classe que no sabem qui serà.
Després d’haver-ho escrit, es retallarà el cor i les línies, evitant
arribar al final. Al voltant del cor podem dibuixar, pintar, o
enganxar-hi gomets. Una vegada tots els cors estiguin acabats els
posarem a una capsa i cada participant n’agafarà un. Llegirà el
missatge en veu alta, compartirà allò que ha sentit, intentarà
descobrir qui l’ha fet i li agrairà el regal. 

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Reflexions avaluatives:
La dinàmica ens permet compartir si ens
ha estat fàcil o difícil primer escriure coses
boniques dirigides a algú que no sabíem, i 
després com ens hem sentit al rebre-les. 



 ESTIMA
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ADAPTACIONS

Ed. Infantil: per no haver de retallar el cor, simplement es pot
dibuixar un cor i al seu interior escriure-hi paraules boniques o
d'agraïment. 

Ed. Primària i secundària i adults: També es pot fer la dinàmica
proposant dibuixar un cor i al centre del cor escriure el nom del qui el
dibuixa. La premissa serà identificar a les persones o situacions que
ens omplen el nostre cor . 

Font:  Tallers realitzats en el marc d'activitats des de la  Casa per la Solidaritat i la pau Flors Sirera, Manresa. Escola Bages. 

Font: Lídia Serra, el yoga educa



 ESTIMA
Títol:                         Carícies Daurades

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Objectius: 

Destinatari: 

Durada: 

Material:  papers de colors, retoladors, sobres, cinta adhesiva

• Donar un espai per a l'expressió verbal i emocional.
. Aprendre a dir-se les coses que admirem de  l'altra.
. Dedicar un espai conscient de l'estima i apreci de les
persones que conformen el grup fomentant el vincle.
• Propiciar el coneixement de les i els altres.
• Promoure l'estima i autoestima com a elements
de cura mútua

 a partir 8 anys

1 0  dies 



 ESTIMA

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Desenvolupament: 

Reflexions avaluatives: 

Font: Tutoria  Escola Sant Pau  (Sant Pol) 2018

Font: Tutoria  Institut Euclides (Pineda de Mar) 2021
 

Cada integrant del grup escriu a cada una de les
persones del grup: alguna cosa que admires
d'ella, coses positives que observes de la
persona. Pots firmar o no. Es fa durant 10 per
donar temps a pensar i sentir què li vols dir. 

Un cop ho has escrit es posa dins d'un sobre 
gran que cadascú prèviament ha posat el seu nom amb creativitat com a carta de
presentació i es penja a la paret per anar posant les notes. Cada persona escriu una nota
també per si mateixa, així que dins del sobre, el dia que s'obre, n'hi ha tantes com
persones té el grup , més una que és la teva personal. Es fa un cercle i es van obrint els
sobres poc a poc. Un cop ho han llegit poden endevinar qui els hi ha escrit. Per Nadal és
un bon moment. És una injecció d`estima i cohesió grupal.

Com t'has sentit en rebre les carícies daurades?
Quina t'ha sorprès? Alguna que no t'esperaves?
Alguna cosa que et fa pensar aquesta dinàmica. Ha
canviat alguna cosa en tu en rebre aquests
missatges? Com podem afinar la Mirada
(automirada, autopercepció) cap a l'altra? Podem en
el dia a  dia valorar-nos, apreciar-nos i expressar el
que percebem dels altres? Com?



 ESTIMA
Títol:                         Pau Positiva

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Promoure que els integrants reconeguin les qualitats d'altres
companys i companyes.
Possibilitar que les persones que s'adonin de les qualitats que
posseeixen, fins aleshores ignorades.
Relacionar el símbol de pau, el seu concepte i la forma de
viure-la, amb valors com l'estima.

Objectius: 

Destinatari:  a partir de primària (amb adaptació)

Durada:  1 sessió/1 hora

Material: Full en forma del símbol de la pau.



Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Desenvolupament: 
Se'ls demanarà als integrants que seguin formant una rotllana i es donarà un full
a cada participant amb la forma del símbol de la pau. Cadascú haurà d'escriure-hi
la qualitat que al seu entendre caracteritza el seu company/a de la dreta.

El full haurà de ser completament anònim, sense cap identificació, no ha de tenir
el nom de la persona de la dreta ni estar signat. Es demana que tots dobleguin el
full per ser recollit, barrejat i distribuït a l'atzar entre tots.

D'un en un han de llegir en veu alta la qualitat que està escrita al full, buscant
entre els membres del grup la persona que, segons el lector, es caracteritza per
aquesta qualitat. Només es pot escollir una persona entre tots els participants.

A l'escollir la persona, haurà d'explicar per què aquesta qualitat la caracteritza,
tant com sigui possible seria convenient que posi alguns exemples. Pot passar
que la mateixa persona del grup sigui assenyalada més d'una vegada com a
portadora de qualitats.

En acabar la ronda, cada membre haurà de dir en veu alta quina qualitat va
escriure i a qui feia referència. Al final, la dinàmica s'obre un espai de reflexió.

 ESTIMA



 ESTIMA
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Reflexions avaluatives:  
Com us heu sentit al llegir les qualitats que existeixen en el grup?
Quan se us identifica amb les qualitats, sabíeu que comptàveu amb
aquestes? I com us sentiu al poder dir-li als altres les seves
qualitats? 

Font: Taller intercicles Teixint fils d'' emocions: Arpilleres   Escola Sant Pau de Samt  Pol de  Mar 2011
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ANNEXOS: 

 ESTIMA



Títol:                          Cadena de favors silenciosos

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Objectius: 

Destinatari:  a partir de 6 anys

Durada:  50 min ,  1 trimestre

Material:  full de registre Dina-4

 ESTIMA

• Donar un espai per a l'expressió verbal i emocional a partir de les accions
i propiciar el coneixement propi i de les i els altres.
• Promoure l'estima i autoestima com a elements de cura mútua visibilitat
en silenci alguna acció que l'altra necessita, et demana o tu li ofereixes.
• Acceptar les limitacions i demanar col.aboració i ajuda si ho necessitem
• Generar un clima de cooperació natural a partir d'accions voluntàries i
sense fer sorolli alimentar l'ego.

Font:  Alexia  Tarifeño  Roux 2021
 



 ESTIMA
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Desenvolupament: 

Reflexions avaluatives: 

 
Vídeo&Annexos: 

1.Cadena favores infinita  https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU&t=21s   
    2. Película Cadena de favores  https://www.tokyvideo.com/es/video/cadena-de-favores-2000

Comunicació Noviolenta       https://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/una-
comunitat-educativa-restaurativa-i-resilient/comunicacio-noviolenta-cnv/Comunicacio-NoViolenta_PE.pdf 

Font: Tutoria  Institut Euclides (Pineda de Mar) 2021
 

Font: Tutoria  Institut Euclides (Pineda de Mar) 2021
 

• Veure vídeo 1 i en cercle aprofundir la
temàtica.: Alguna cosa que tu fas per algú...
.Veure la pel·lícula. Cercle i treball grup reflexiu (4
persones).Explorar necessitats i sentiments amb les
llistes Comunicació no violenta CNV)

. Presentar proposta de fer algun favor silenciós
que no sigui necessari que els altres ho
sapiguen. Es penja la llista a la paret i cadascú
marca si ha fet algun favor i si l'ha rebut. Es pot
posar AULA en una columna i FAMILIA, en una
altra columna. Cercle de tancament al llarg del
mes per veure com funciona i com ens sentim.

Com es pot tenir cura d'un mateix i de l'altra?
Com em sento quan puc demanar el que
necessito?



 ESTIMA
CERCLES DE DIÀLEG REFLEXIUS
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ens apreciem quan...1.
 

2. quins conceptes,
REFLEXIONS que t'inspira

la  
provenció & esglaó

estima
 

3. què et suggereix el
vídeo / cançó QUE HEM

VIST o  escoltat? 



VIDeo

 Cuatro pilares para una buena autoestima. A

Mi Yo Adolescent. T2. Ep 5: La autoestima.
 

 

 ESTIMA
VIDEOS
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https://www.youtube.com/watch?v=mT8qVzEhiEA



VIDeo

“La major discapaciTaT és la falta de
confiança en un mateix". Enfadat Enfadat

 

 ESTIMA
VIDEOS
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https://www.youtube.com/watch?v=mT8qVzEhiEA



 ESTIMA

òpera Parsifal- Wagner

Parsifal Overture

 

 

MúSICA
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https://www.youtube.com/watch?v=8k41D9por6c

CERCLE: 

Una peça musical que t'ha fet estimar &

apreciar algú important per tu?



Introducció esglaó
Frase per reflexionar
Dinàmiques (adaptacions &
annexos)
Vídeos
Música

ESTIMA

CONEIXEMENT

PRESENTACIÓ

CONFIANÇA
  COMUNICACIÓ

COMUNICACIÓ

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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L A  C O M U N I C A C I Ó
G U I A  L A  C O M U N I T A T

A  L ' E N T E N I M E N T ,  
L A  I N T I M I T A T  I  L A

V A L O R A C I Ó  M Ú T U A
 
 
 

R O L L O  M A Y



COMUNICACIÓ

L'art com a llenguatge de pau
Claus per treballar l'esglaó de la Comunicació 

Obrir espais de comunicació verbal i no verbal
(treball de cos, veu,  collage, argila)   a l'inici  i
durant  tot el curs.
Comunicació per compartir, intercanviar
alguna cosa, posar en comú en i des de la
comunitat/grup (cercles cultures ancestrals)
Aprofundir com em comunico amb mi mateixa
i els altres. Explorar textos biogràfics,
familiars, situacions viscudes, línies del
temps, relatories gràfiques
Aprendre a comunicar.se des del missatge jo i
no des del missatge tu.

La comunicació és el cinquè esglaó de l’escala
de provenció. Aquest esglaó és fonamental, ja
que la comunicació és la principal eina de
relació. Les persones comuniquem
constantment (verbal o no verbalment) i a
través d’això interactuem amb les altres
persones. Garantir una comunicació
respectuosa i no violenta és clau per a la
convivència pacífica Cuidar una comunicació
efectiva, activa i empàtica per establir i
consolidar una comunicació més fluïda i
respectuosa. Des del paradigma de la
comunicació no-violenta, la creació d’un món
pacífic implica eliminar totes unes inèrcies del
llenguatge i unes formes de pensar que
generen culpa, vergonya, judici, crítica i
exigències. Això és imprescindible per facilitar
que les persones i en els grups connectem
amb la cooperació, l’empatia i la compassió.
Aquestes inèrcies, que sovint ens venen
heretades i tenim profundament integrades,
responen als mandats patriarcals, els quals
promouen relacions basades en el control, la
dominació i la separació, tant amb una mateixa
com envers les altres. És important,
doncs,prendre consciència de quan fem servir
aquesta manera de comunicar-nos (jutjar,
ordenar, diagnosticar, comparar, culpar, negar
la responsabilitat pròpia) per començar-la a
subvertir. (1).

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Des de la Comunicació no violenta (Marschall
Rosenberg) tenim la proposta de fer-nos
responsables des del missatge JO de les
nostres necessitats i emocions a partir de
l'observació constant per poder demanar sense
exigència i amb un llenguatge assertiu el que
necessitem dir als altres. L'art és un llenguatge
per explorar més enllà de si ho fem bé  o no.
Expressar el que sentim per transitar les
emocions i transformar-les de de l'art és una
oportunitat de comunicació singular i
instranferible, tan si ho fem individualment
com en un grup per connectar-nos.

Font:  (1) Escola Cultura de Pau
 



 COMUNICACIÓ
Títol:                          Drets Assertius

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Objectius: 

Destinatari: A partir de cicle mitjà primària, ESO, Batxillerat

Durada:  2 o 3 sessions per aprofundir

Material:  LListat de drets assertius, foli i bolígraf

Font:  Tutoria Escola Sant  Pau 2012

 Conèixer els drets assertius
 Visibilitzar algun dret que no està a la llista i crear-lo segons la
necessitat de la persona .
Afegir-hi els drets que consideren importants i no hi són com a grup
Fomentar la comunicació des de les necessitats personals i col.lectives.
Reflexionar sobre les reaccions comunes que solem tenir davant dels
conflictes i com podem transformar els conflictes mitjançant el diàleg.
Fomentar la convivència, l'escolta activa, la comunicació assertiva com a
elements indispensables per a la sana convivència del grup.



 COMUNICACIÓ
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Desenvolupament: 

Reflexions avaluatives: 
Quins drets assertius podríem afegir com a grup?
Com cuides l' autoestima?Com ens cuidem en el grup?
 Alguna cosa que fas per controlar l’agressivitat
Què fas per espantar la passivitat. 
Alguna cosa que practiques per millorar la nostra
comunicació. Font: Tutoria  Institut Euclides (Pineda de Mar) 2021

 

 Per conèixer els drets assertius podem treballar primer, en parelles   Un
cop els han llegit i reflexionat:
. Quin dreta assertiu t'ha cridat més l'atenció? Per què?
. Afegir-hi els drets que consideren importants i no hi són.

Per a què penses que serveixen els drets assertius? 

Com garantim els drets assertius? Alguna cosa que fas per practicar-los

Quins altres drets  no hi són i creus que són  importants per a tu? Algun

dret que hi afegiries?  

Algun dret que t'ha cridat l'atenció. 

En aquest moment, quin dret necessites?

Preguntes per fer cercles:



 COMUNICACIÓ
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ANNEXOS: 

Font: Per què he dit blanc, si volia dir negre? Manel Güell

Creences  (Es pot treballlar en cercles aquestes creences i com podem
desmecanitzar-les si no hi estem d'acord com a grup)

1.



 COMUNICACIÓ
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ANNEXOS: 

CATALÀ 5. Ed Secundària GUIA restaurARTE: COMUNITATS EDUCATIVES RESTAURATIVES

Ser tractada amb respecte i dignitat
Tenir i expressar els propis
sentiments i opinions 
Ser escoltada i presa seriosament
Jutjar les teves necessitats, establir
les teves prioritats i prendre les
pròpies decisions

 

Taula de DRETS ASSERTIUS
Com a persona, tens dret a: 

Dir NO sense sentir culpa
Demanar el que vols, sent
conscient que l'altra persona té
dret a dir "no"
Canviar
Equivocar-te
Demanar informació i ser
informada
Obtenir el que has pagat
Decidir no ser assertiva 



 COMUNICACIÓ
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ANNEXOS: 
2. Drets Assertius 
El dret a ser tractat amb respecte i dignitat.
El dret a tenir i expressar els propis sentiments i opinions.
El dret a ser escoltat i pres seriosament.
El dret a jutjar les meves necessitats, establir les meves prioritats i prendre les meves
propies decisions.
El dret a dir “No” sense sentir culpa.
El dret a demanar el que vull, adonant-me que el meu interlocutor també té dret a dir
“No”.
El dret a canviar.
El dret a cometre errors.
El dret a demanar informació i ser informat.
El dret a obtenir allò pel que he pagat.
El dret a decidir no ser assertiu.
El dret a ser independent.
El dret a decidir què faig amb les meves propietats: cos, temps, … mentre no violi els
drets d’altres persones.
El dret a tenir èxit.
El dret a gaudir i disfrutar.
El dret al meu descans i aïllament, essent assertiu.
El dret a superar-me, encara que superi d’altres persones.



 COMUNICACIÓ
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ANNEXOS: Més reflexions per treballar
 Què en penses de::

Actuar segons allò que nosaltres pensem i no en funció del que opinen els altres.
Responsabilitzar-nos de la nostra existència traient-la de les altres persones.
No deixar-nos imposar valors externs que no hem elegit.
Alliberar-nos del “hauries de” que ens fan vulnerables a la manipulació: “hauries de
veure que no….”, “hauria de sortir de tu…”
És bo prestar atenció a les opinions del altres, però hem de prendre les nostres
decisions.
Aprendre a rebutjar peticions, quan així ho decidim, sense sentir-nos culpables.
Atrevir-nos a expressar allò que pensem, sentim i volem, sense tenir excessivament
por al possible rebuig de les altres persones.
Recordar que cadascú és el màxim responsable de la seva vida.
Afrontar la responsabilitat de què a algunes persones no els hi agradi la nostra
conducta assertiva.
Aconseguir l’aprovació de tothom és impossible per tant és millor acceptar amb
naturalitat que hi haurà persones a qui no agradarem.
Si volem aconseguir la aprovació dels altres a qualsevol preu ens convertirem en
persones ansioses perquè tindrem por a perdre-la i submises.
Si ens comporten sempre com el altres volem que ho fem deixarem de ser fidels a
nosaltres mateixos.
La nostra necessitat d’aprovació ens farà manipulables.
Mai serem lliures si no som capaços de arriscar-nos a fer allò que realment volem
encara que no agradi a les altres persones.

Font: Rosa Barceló, psicóloga
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ANNEXOS: 
Explorem els nostres drets assertius

Podem dibuixar-los nosaltres, fer un collage grupal,
buscar simbols de cada dret assertiu



 COMUNICACIÓ
Títol:                          Ruleta del jo missatge

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Fomentar l'ús de la comunicació noviolenta i la resolució
pacífica dels conflictes.
Reflexionar sobre les reaccions comunes que solem tenir
davant dels conflictes i com podem transformar els conflictes
mitjançant el diàleg.
Fomentar la convivència, l'escolta activa, la comunicació
assertiva com a elements indispensables per a la sana
convivència del grup.

Objectius: 

Destinatari:  a partir de primària (amb adaptació)

Durada:  1 hora/ 1 sessió

Material:  ruleta, trossos de paper amb situacions/casos



Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Desenvolupament: 
-En primer lloc expliquem a les i els participants la tècnica del jo
missatge com una eina de comunicació noviolenta, a través de la qual,
davant d'una situació/fet, expressem les nostres emocions, sentiments i
necessitats de forma assertiva i responsable. (Vegeu annex 1 i 2).
-Prèviament preparem una ruleta on col·loquem diferents situacions,
segons el grup d'edat: si em robessin una xocolata a l'aula de classe...,
quan diuen coses negatives de mi a la meva esquena..., quan a casa hi ha
algun conflicte. ..
-Per torns les persones participants giren la ruleta i es veuen davant
d'una situació empírica, i han d'imaginar que es troben en aquesta
situació i fent servir el jo missatge comunicaran el que senten. Com a
exemple:
Si em robessin una xocolata
Jo em sentiria enfadat
Perquè em traurien una cosa que és meva
I m'agradaria que la persona que l'hagi pres me la torni i em demani una
disculpa.

 COMUNICACIÓ
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 COMUNICACIÓ

El "missatge-jo" o "jo-missatge" és una
comunicació respectuosa amb la

persona que tens al davant.
Comuniques sense retreure res a l'altra

persona.

"Els missatges "tu", solen atribuir a les
altres persones les causes dels teus

comportaments i opinions.
Se solen expressar amb mandats i

imperatius.

Annexos: 

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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ANNEXOS:

 COMUNICACIÓ

fórmula del "Jo-missatge"

OBSERVACIÓ
Quan et sento dir:
"No ajudes mai a

casa"

NECESITAT

-Descans
-Reconeixement

-Connexió

Em Sento:

SENTIMENT

-Desanimada
-Triste

-Frustrada
-Molesta

ACCIÓ: PETICIÓ DE CANVI
M'agradaria que observis les

tasques que realitzo i no només
vegis el que és negatiu.

Jo necessito:

ESTRATÈGIA 1
Podem parlar-ho després de

dinar?

ESTRATÉGIA 2
Què sents en escoltar això?

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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  COMUNICACIÓ
Títol:                              Diàleg dibuixat 

Destinataris: a partir de cicle superior de primària 

Durada: 20 minuts 

Material: Fulls de paper i llapissos o rotuladors 

Objectius: 
Trobar maneres creatives de dialogar, dialogar sense paraules.  

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Font:  Tallers realitzats en el marc d'activitats de la Casa per la pau i la solidaritat Flors Sirera a l'escola Bages, Valldaura i a l'IES Lluís de Peguera, Manresa. 



 COMUNICACIÓ
Desenvolupament: 
Els participants es posen per parelles i s’asseuen al voltant d’una taula o al
terra, un davant de l’altre. Se’ls reparteix un paper on han de dibuixar una
línia que el divideixi en dos. Se’ls demana que mantinguin un diàleg dibuixat,
sense parlar ni fer ús de lletres. No poden moure el paper. Al cap de 5-10
minuts es recullen els dibuixos i tothom s’asseu al voltant per a fer la
reflexió. 
Reflexions avaluatives: 
Cap a quin dels dos costats hem escrit? Algú ho ha fet mirant cap a l’altra per
ajudar-los a llegir als dibuixos? 
Hem passat de la línia (frontera simbòlica) que ens hem marcat? Per què?
(també es pot no proposar d’entrada marcar aquesta línia... en alguns casos
hi ha qui la marca o no... donant peu també a reflexions interessants). 
Hem aconseguit un diàleg real? Quins factors han fet que ho aconseguíssim?
(cal analitzar l’actitud dels participants durant aquesta estona. 
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ANEXOS& VIDEOS
Font de la dinàmica: Fundipau 

http://fundipau.org/wp-content/uploads/2018/01/jocs_dialeg2018.pdf



 COMUNICACIÓ
ADAPTACIONS

Ed. Primària, Secundària i adults: Per complementar la dinàmica i l'escolta activa per
la comprensió de missatges es demana als participants que es posin en parelles i a un
membre de la parella se li dóna una còpia d'un dibuix. Situats d'esquena contra
esquena hauran de dibuixar segons les indicacions del company/a. No podran
comunicar-se visualment ni tampoc fer preguntes. Acabat el temps els participants es
giren i comproven els resultats.
S’han aconseguit dibuixos idèntics? Ha estat fàcil donar les instruccions adequades per
l’elaboració del dibuix? Quina ha estat la dificultat més destacable de la tècnica? Hi ha
alguna classe de comunicació en la que no hi hagi present l’element visual?
En una segona fase es repeteix la tècnica però ara cara a cara i podent demanar. Es
realitza una nova posada en comú.
El component no verbal, l’escolta, la cura de la transmissió del missatge i la seva
interpretació són elements fonamentals per l’anàlisi en aquesta tècnica i la seva
extrapolació en les situacions quotidianes dia a dia.
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Font: pròpia. Tallers realitzats
en el marc d'activitats de la

Casa per la pau i la solidaritat
Flors Sirera a l'escola Bages,

Manresa. 



 COMUNICACIÓ
CERCLES DE DIÀLEG REFLEXIUS
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2. quins conceptes,
REFLEXIONS   t'inspira la

provenció & esglaó
comunicació

3. alguna cosa que et
suggereix el vídeo /

cançó  

Em comunico a través
d'una imatge

corporal

1.



VIDeo
Mapa mental: La

Comunicación 

VIDeo
 ¿Cómo usar la

comunicación no violenta
en tu vida?. 

Pilar de la Torre

 COMUNICACIÓ
VIDEOS
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https://www.youtube.com/watch?v=Gqod-kdSOJk

https://www.youtube.com/watch?v=ZjSuHfHF7F4&t=1901s



VIDeo

Si cuidas las palabras, el lenguaje

cuidará de ti, Luis Castellanos.

 COMUNICACIÓ
VIDEOS
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https://www.youtube.com/watch?v=7IDiTMzR100



 COMUNICACIÓ

Manel - Al Mar
 

 

MúSICA
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https://www.youtube.com/watch?v=GjWLXZ4WdQU

CERCLE: 

Una peça musical  que et comunica

quelcom important per tu



 PRESA DE DECISIONS
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Introducció esglaó
Frase per reflexionar
Dinàmiques (adaptacions &
annexos)
Vídeos
Música

ESTIMA

CONEIXEMENT

PRESENTACIÓ

CONFIANÇA

COMUNICACIÓ

PRESA DEDECISIONS



S I  V O L E M  U N  M Ó N  
D E  P A U  I  D E  J U S T Í C I A

H E M  D E  P O S A R
D E C I D I D A M E N T  

L A  I N T E L . L I G È N C I A  A L
S E R V E I  D E  

L ' A M O R
 
 

A N T O I N E  D E  S A I N T -
E X U P E R Y



PRESA DE DECISIONS

L'art com a llenguatge de pau
Claus per treballar l'esglaó de la presa de

decisions 

Obrir espais per tenir eines per  aprendre a
prendre decisons en comunitat des del respecte
i escolta mutua.  Activitats artístiques i jocs de
rol per experienciar com es prenen decisions en
grup a l'inici  i durant, el curs.
Fomentar de forma regular espais de presa de
decisions grupals. (ceixement mutuu  i  la
cohesió grupal )
Sentit de Presència genera vincle i canvia la
mirada que tenim de l'altra des de l'escolta i
deconstruir creences limitants.

La presa de decisions és el sisè esglaó de
l’escala de provenció. Per participar
implica ser part d’un grup.
En el procés de construcció i de cohesió
de grups, la participació i la presa de
decisions és molt important, perquè és un
dels elements que ajuda a construir
identitat de grup i a sentir-se’n part. Això
passa perquè una presa de decisions
participada fa sentir que la meva opinió és
valorada, que se’m té en compte, respon a
la necessitat de pertinença i
reconeixement que tota persona té Perquè
la presa de decisions pugui ser un procés
de participació democràtic i inclusiu cal
que tingui en compte les dinàmiques de
poder existents.(1) El joc i l'esport són
àmbits que  ens conviden a prendre
decisions constantment. L'art  és un espai
on també ens demana prendre decisions
grupals quan posem en joc una creació
artística que va més enllà d´ una activitat
artística formativa i que es presenten
situacions  formativa en que toca prendre
decisions que afecten tot el grup. 
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 Compartir la presa de decisions
docent/facilitador amb el grup és una
oportunitat d'empodearament per generar
implicació i compromís per potenciar la
confiança, la presència, l'estima, la
comunicació  dins del grup. Donar-nos
veu i escoltar.nos per créixer en els
aprenentatges i competències humanes.
Aprendre a prendre decisions és una
assignatura pendent a nivell comunitari.
Convidem des dels espais educatius i
socials a fer-ne un ús diari a partir d'eines
que facilitin l'experiència i traslladar-la a
les famílies i a  espais socials.

Font:  (1) Escola Cultura de Pau
 



 PRESA DE DECISIONS

Títol:                         Som un equip

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Objectius: 

Destinatari:  a partir de 10 anys

Durada: 1.5h

Material x grups de 5 persones:  1 cartolina de colors diferents
cola, llapis , tisores

       Aprendre a  escoltar i valorar diferents opcions
    Saber respondre davant les pressions del grup. Practicar
diferents maneres d’actuar. 
        Enfortir l’autonomia personal.
        Potenciar el treball en equip i presa de decisions
      Sensibilitzar-nos en diferents rols des de la potencialitat
del  què podem fer amb el què tenim. 
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Desenvolupament: 

Reflexions avaluatives: 
Què és més important el procés o el producte? Com us heu sentit en cada un dels
rols? (es pregunta el mateix rol a cada persona/grup en cercle) . Què ha passat
amb el cec/sord actituds, comunicació, confiança?  Com ha funcionat el grup?
Què ha passat? Com s'han pres les decisions? Tipus de lideratge ? Com era la
comunicació? Tots heu participat, us heu sentit inclosos, discriminats, respectats?
Discapacitats i habilitats, potencialitats... mirada enfocada en què tenim i què
podem fer. Sinèrgies, Limitacions individuals, potencialitats grupals. "On no
arribo jo, hi arribes tu, hi arribem tot@s"

 PRESA DE DECISIONS



Títol:          El repte de l’espagueti i el núvol de sucre

Destinatari: a partir de cicle superior de primària 

Durada: 1 hora o 90' si el grup és nombrós

Material: Per cada grup caldran 20 espaguetis, 1 metre de
cinta de paper, 1 metre de cordill i un núvol de sucre

Afavorir al treball en equip i a la creativitat. 
Afavorir a l'autoconeixement i com ens
desenvolupem quan estem en un grup

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Objectius: 

 PRESA DE DECISIONS

Tallers realitzats a la  Casa per
la pau i la solidaritat Flors

Sirera curs 2022



Desenvolupament: 
Es faran equips de 4 persones. Cada grup té el repte de construir
l’estructura més alta possible amb el material que disposa col·locant
el núvol de sucre al punt més alt, en 18 minuts. 

Es parlarà de com ha anat el repte: com s’ha organitzat cada grup?
s’ha pensat algun prototip o s’ha passat a construir directament?
Què ha estat útil per poder-ho aconseguir? S’han escoltat entre ells
de forma pausada o s’han interromput? Quins rols s’han adoptat en
el grup (líder, submís, evasiu, cooperatiu, competitiu...)? tothom ha
tingut en compte les opinions de tothom o algú ha quedat al marge?
hem sabut llegir el llenguatge no verbal entre els membres del
grup? 
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ANEXOS & VIDEOS
Font de la dinàmica: Spaghetti and marshmallow

tower challenge: it's fun learning!
(skillpacks.com)

https://www.skillpacks.com/spaghetti-and-
marshmallow-tower-challenge/ 

Reflexions evaluatives: 

 PRESA DE DECISIONS

Tallers realitzats a la  Casa per la
pau i la solidaritat Flors Sirera

curs 2022

https://www.skillpacks.com/spaghetti-and-marshmallow-tower-challenge/
https://www.skillpacks.com/spaghetti-and-marshmallow-tower-challenge/


 PRESA DE DECISIONS

Títol:                          Com anomenem el grup

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Resoldre un repte col·lectiu utilitzant la creativitat.
Promoure la cohesió i el sentiment de pertinença
dins del grup.
Generar un espai lúdic, de distensió i diversió.
Promoure la presa de decisions per consens.

Objectius: 

Destinatari:  Totes les edats

Durada:  1 hora/ 1 sessió.

Material:  cap

Font: Canva
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Els proposem al grup, inventar un adjectiu, triar una cançó o
un color, cosa que els identifiqui com a grup: per exemple
triem els barrufets perquè ens agraden a tots i totes.
Proposar que representin el seu grup amb una foto-imatge,
fem una fotografia de la imatge que han representat i
posteriorment la imprimim i la col·loquem en un lloc visible
dins de la institució/centre.

Desenvolupament: 

PRESA DE DECISIONS 

Reflexions avaluatives: 
Observem els diferents rols que van sorgint al llarg de l'activitat.
Posteriorment convidem el grup a reflexionar sobre què tan
consensuada va ser la seva decisió, com es van sentir les persones
que van participar de manera més activa, hi ha alguna persona que
no se sent representada. Adaptem les preguntes segons les
característiques del grup.



 PRESA DE DECISIONS
CERCLES DE DIÀLEG REFLEXIUS
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2. quins conceptes,
REFLEXIONS   t'inspira la

provenció & esglaó
PRESA DE DECISIONS

3. alguna cosa que et
suggereix el vídeo /

cançó  

Em comunico a través
d'una imatge

corporal

1.



VIDeo

La nena dels pardals

Sara Pennypacker

PRESA DE DECISIONS
CERCLE DE DIÀLEG
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https://www.youtube.com/watch?v=kGiNOcop4uo 

 Ens ajuda a parlar de com desobeir lleis injustes, i pot donar lloc a parlar de moltes
coses; des del rol dels infants cuidant el planeta, fins a parlar de situacions en les
quals ens trobem que hem de fer coses que no volem fer.

VIDeo

Canço dels pardals
espantats

https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/


VIDeo

Dos preguntas para tomar buenas

decisiones. José Carlos Ruiz
 

 

PRESA DE DECISIONS
VIDEOS
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 https://www.youtube.com/watch?v=dbtyoNPFfp0 



Natalia Doco -

RESPIRA

 

PRESA DECISIONS
MúSICA
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https://www.youtube.com/watch?v=Qllt27_Golg

CERCLE: 

Un missatge d'una peça musical que

t'hagi ajudat a prendre alguna decisió ...



PRESA DECISIONS
Cercle de Consens

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

CERCLE: Una vegada hem fet 3 rondes Què és
per mi el consens? , per grups de 4 expressem

artísticament formes de prendre decisions

 



   COOPERACIÓ
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COOPERACIÓ
 COMUNITATS CREATIVES

RESTAURATIVES 
TRANSFORMADORES

Introducció esglaó
Frase per reflexionar
Dinàmiques (adaptacions &
annexos)
Vídeos
Música

...situació o estructura organitzativa
que busca respondre coŀlectivament i
de manera eficient a un objectiu comú

COMUNICACIÓ

PRESA DEDECISIONS

PRESENTACIÓ

CONEIXEMENT

CONFIANÇA

ESTIMA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


 
L A  C O O P E R A C I Ó  
É S  L A  C O N V I C C I Ó

P L E N A
Q U E  N I N G Ú  P O T  

A R R I B A R  A  L A  M E T A
S I  N O

H I  A R R I B E M  T O T S
 
 
 

V I R G I N I A  B U R D E N
 
 



COOPERACIÓ

L'art com a llenguatge de pau
Claus per treballar l'esglaó de  la cooperació 

Obrir espais per presentar-nos  a
l'inici  i durat el curs creativament, 
 fomenta el com estem   aquell dia,
el coneixement mutuu  i  la cohesió
grupal .
Sentit de Presència, genera vincle i
canvia la mirada que tenim de l'atra
des de l'escolta.

La cooperació és el setè i últim esglaó de l’escala
de provenció. Sovint el món ens convida a ser
competitiu: l’objectiu és guanyar i si ens
esforcem, és per guanyar. És possible que des
dels centres educatius estemm estem col.laborant
a fer créixer la competitivitat de forma estructural
i  cultural? Quines activitats formatives oferim per
aprendre a cooperar ?
És possible conviure amb la contradicció de
treballar la provenció quan l’interès és guanyar
competitivament? La competició ben entesa
ofereix l’oportunitat de potenciar la superació
personal, d’aprendre a guanyar de forma honesta,
amb esforç, des del treball en equip i el respecte a
l’adversari. També ajuda a aprendre a gestionar la
frustració de perdre, i a controlar l’agressivitat
respectant a l’adversari. Al mateix temps
reconeixem que la competició és en general
excloent, i quan és un model únic sovint genera
discriminació, inhibició, desconnexió, conflictes i
violència, ja que hi ha gent que queda desplaçada,
sovint la que té menys recursos i oportunitats.
D’altra banda, hi ha gent que no admet perdre
perquè el seu èxit i reconeixement personal està
supeditat a guanyar, cosa que fàcilment pot
desencadenar respostes violentes. (1)
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Les activitats artístiques una vegada més ens
permeten  basar-nos en la cooperació, en la cura
de l'altra sense quedar ni per sota ni per sobre,
respectant la seva aportació i la cura que en fas de
tu i de mi mentre cooperem visibilitzant la
interdependència positiva que ens permetrà
veure-n el resultat conjunt des del suport mutuu,
la inspiració i la creativitat.
La cooperació busca treballar conjuntament per
assolir objectius comuns i transformadors. Això
té sentit a nivell personal i comunitari,  a nivell
micro i macrosocial. Dissenyar projectes que
puguin tenir projecció social des de l'art per
donar respostes comunitàries als reptes propers i
globals alhora.

Font:  (1) Escola Cultura de Pau
 



 COOPERACIÓ
Títol:                   Cercle Ubuntu       

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Objectius: 

Destinatari:   a partir de 8 annys

Durada:     1 o 2 sessions de 50 min.

Material:   vídeo, ceres, retoladors, dina-4

Fomentar la pertinença a un grup 
Impulsar els valors com la lleialtat i solidaritat 



 COOPERACIÓ
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Desenvolupament: 

Reflexions avaluatives: Compartim alguna cosa que ens agradi del continent africà.
Ubuntu és més que una paraula...com podríem practicar aquesta experiència en el
nostre grup? Com et sents quan estàs en comunitat? Què aportes al grup (valors,
actituds, habilitats? Com podem construir comunitat en el nostre grup?
Quin UBUNTU té aquest grup?
Recollim aquesta informació amb post-its i ho visibilitzem a l'aula.
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ADAPTACIONS

Ed.Infantil:  Es pot escenificar de manera pràctica, fent l'experiència i
portant la fruita a l'aula i observar què ha passat.
Posem un bol gran de fruita en una taula el grup en fila davant de la
taula i diem al grup que el primer que arribi al bol serà per a ell,
acabada l'experiència s'analitzarà el que ha passat visionant el vídeo de
Youtube.* https://www.youtube.com/watch?v=5spuDt4onPQ&t=15s

Ed. Primaria: * 
Ed. Secundària:*

Adults: *

Annexos&Videos&Música: 

Ubuntu (Àfrica)
https://www.youtube.com/watch?v=QNnGtzTLt0Q 

 COOPERACIÓ
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Ubuntu (Àfrica)
Ficha tècnica
Ubuntu és una regla ètica mundial, inicialment originada a Sud-àfrica, enfocada a la
lleialtat de les persones i les relacions entre aquestes. La paraula prové de les llengües
zulu i xhosa. Ubuntu és vist com un concepte africà tradicional.

Significats:
Humanitat envers  altres persones 
Si tothom guanya, tu guanyes
Érem perquè nosaltres som (reconeixement dels nostres ancestres, som. hem sigut i
serem)
Una persona es fa humana a través de les altres persones
Una persona és la raó de les altres persones.
Jo soc el que sóc en funció del que totes les persones som. 
La creença és l 'enllaç universal de compartir que connecta tota la humanitat
Humilitat
Empatia
Jo sóc perquè nosaltres som, i com  que som, llavors jo soc. 
Nosaltres som, per tant sóc, i atès que sóc, aleshores som. 
El bé comú, és el bé propi.

Annexos & Videos: 

 COOPERACIÓ



 COOPERACIÓ
Títol:                     Pingüins i plaques de gel     

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Objectius:  Afavorir al treball cooperatiu i en grup i a la creativitat en
la transformació de conflictes

Destinatari: a partir de cicle superior de primària 

Durada: 15-20 minuts

Material:   10 cartrons rígids d'uns 60cmx60cm

Font: pròpia. Tallers realitzats per la  Casa per la pau i la
solidaritat Flors Sirera curs 2022 a escoles i instituts de

Manresa 

Font: pròpia. Tallers realitzats per la  Casa per la pau
i la solidaritat Flors Sirera curs 2022 a escoles i

instituts de Manresa 



Desenvolupament: 
Es situen els diferents trossos de cartró escampats per l’aula i es demana als alumnes
que es posin al damunt. Se’ls hi diu que representa que són pingüins i que estan
damunt de plaques de gel i se’ls convida a anar canviant de placa de gel sense poder
trepitjar a fora. Cal separar els cartrons entre sí que puguin saltar entre ells sense ser
impossible. Mentre van fent això se’ls hi comparteix que degut al canvi climàtic i a
l’escalfament global hi ha plaques de gel que van desapareixent, i el dinamitzador
anirà traient plaques de gel fins que els alumnes quedin a damunt de les plaques en
grups de 3 o 4. Representa que són una família de pingüins, i com a membres de la
família, donat que el canvi climàtic és imparable volen donar completament la volta a la
situació. Literalment han de donar la volta completament a la seva placa de gel. Se’ls hi
dona uns minuts per pensar com a nucli familiar com ho poden fer, sabent que no
poden trepitjar a fora del cartró, que no es poden recolzar a damunt de taules o cadires
i que tampoc poden trencar el cartró... hauran de trobar la manera de fer-ho. Ho
aconseguiran si comparteixen plaques de gel entre famílies de pingüins... per tal de
que després puguin capgirar el seu cartró, però potser tardaran una estona a caure-hi.
Sense cooperar entre tots el repte no es pot aconseguir. 
A posteriori es fa una posada en comú: qui ha pensat d’entrada que el repte era
impossible? Com ha anat el diàleg per famílies? Com s’han gestionat les propostes o
intents d’intentar capgirar el cartró? Quan les famílies dels pingüins han començat a
cooperar entre ells? Qui ha tingut la idea de com ho podíem aconseguir? Com ho han
aconseguit? Ho haguéssin pogut aconseguir d’alguna altra manera que no fos
cooperant?
Font de la dinàmica: Artijoc (amb alguna adaptació) 
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 COOPERACIÓ
Títol:                       Activitat creativa en grup
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Incentivar la participació activa de totes les persones que
conformen el grup
Fomentar la col·laboració i la presa de decisions per consens
Promoure el pensament creatiu i organitzatiu
Estimular el pensament crític i el benestar col·lectiu
Promoure l'estructura horitzontal dins del grup

Objectius: 

Destinatari:  a partir de primària

Durada: 1 o 2 sessions

Material: Per crear una història col·lectiva: paper, boligrafs,
colors. Per a l'enregistrament del vídeo: mòbil amb càmera,
paper i bolígrafs per escriure guió. Orientar el grup sobre els
materials en funció de lactivitat proposada.



 COOPERACIÓ
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Desenvolupament: 
Proposem al grup organitzar una activitat conjunta, dirigida per
ells i elles.
L'activitat que poden organitzar serà basada en les
característiques del grup (edat dels participants) amb què
estiguis treballant i les possibilitats a nivell estructural: per
exemple amb infants, inventem una història, cadascun de
vosaltres escolliria un dels personatges; o amb secundària farem
un vídeo sobre la desigualtat.
Així les i els participants hauran de prendre un rol actiu en la
tasca a realitzar: pensar en el personatge i el paper que pot jugar
a la història, escollir les locacions per al vídeo a gravar...
Abans de realitzar aquesta activitat podem fer un cercle
restauratiu per parlar de la importància de l'escolta activa, del
respecte per les idees de les altres, de la participació de totes les
persones que integren el grup.



 COOPERACIÓ

Reflexions avaluatives: Podem fer un cercle de diàleg per
tancar l'activitat on convidem les i els participants a reflexionar si
els elements que vam proposar al cercle inicial s'han respectat. A
més, podem sondejar el grau de satisfacció de les i els
participants pel que fa a l'activitat, escoltar si totes i tots es van
sentir inclosos. Aquelles persones que van triar un rol de
lideratge han promogut la presa de decisions per consens?.
Explorar si el grup vol fer més activitats d'aquest tipus, que en no
ser dirigides permeten que aflorin les dinàmiques de grup de
forma natural. La persona facilitadora ha de tenir un rol més
d'observadora, sobretot a partir de 5è de primària i amb grups de
més grau de maduresa.
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Font: pròpia. Tallers realitzats per Institut Euclides,
2019. Associació Teixint fils d’emocions 



 COOPERACIÓ
CERCLES DE DIÀLEG REFLEXIUS
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2. quins conceptes,
REFLEXIONS   t'inspira la

provenció & esglaó
cooperació

3. alguna cosa que et
suggereix el 

vídeo / cançó  

Alguna
experiència&anècdota

de cooperació que ...

1.



VIDeo 

"Cuando los migrantes llegamos al mar, la

batalla está perdida". 
Ousman Umar

 

 

  COOPERACIÓ
VIDEOS
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https://www.youtube.com/watch?v=sXhA8MbaaZA



  COOPERACIÓ

VIDeo 

Seamos gansos

 

VIDeo 

El vuelo de los

gansos

VIDEOS
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https://www.youtube.com/watch?v=K5G8gRvx7nQ&t=25s

https://www.youtube.com/watch?v=gtwtA0MmqPI&t=44s



VIDeo

 ¿Cómo utilizar la cooperación artística para
superar políticas culturales nacionales en Europa?

  COOPERACIÓ
VIDEOS

Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=jyGQ15TtC20



TODO CAMBIA 

 Moyenei 

 

 COOPERACIÓ
MúSICA
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https://www.youtube.com/watch?v=lDDaBS9WUEo

CERCLE: 

Una peça musical que t'ha fet connectar amb

la cooperació
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COOPERACIÓ
 COMUNITATS CREATIVES

RESTAURATIVES 
TRANSFORMADORES

Introducció esglaó
Frase per reflexionar
Dinàmiques (adaptacions &
annexos)
Vídeos
Música

...teixir comunitats restauratives i
creatives transformadores  davant
dels conflictes i reptes socials i de
convivència comunitària.

COMUNICACIÓ

PRESA DEDECISIONS

PRESENTACIÓ

CONEIXEMENT

CONFIANÇA

ESTIMA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


   TEIXIR COMUNITATS:
NARRATIVES TÈXTILS &

ARPILLERES
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 COMUNITATS CREATIVES
RESTAURATIVES 

TRANSFORMADORES



COMUNITATS CREATIVES
RESTAURATIVES

TRANSFORMADORES

N O  H I  H A U R I A
C R E A T I V I T A T  S E N S E  L A

C U R I O S I T A T  Q U E  E N S
M O U  I  Q U E  E N S  P O S A

P A C I E N T M E N T
I M P A C I E N T S  D A V A N T  D E L
M Ó N  Q U E  N O  V A M  F E R ,  A

Q U I  C R E I X E M  A M B  U N A
C O S A  Q U E  F E M

 
 -  P A U L O  F R E I R E -

 
 



COMUNITATS 
 CREATIVES

RESTAURATIVES
TRANSFORMADORES

 
Artesans de pau

L'art com a llenguatge de pau

Claus per treballar esglaó de l 'Estima

Obrir espais comunitaris
experienciar activitats
artístiques transformadores ,  a
l'inici  i durant el curs 
Explorar els possibles canvis en
el nostre barri, comunitat de
forma creativa (denúncia i
proposta de transformació).
Canvi de mirada i atrevir-nos a
explorar i aprendre a expressar-
nos creativament des del que
sentim

Podem transformar els conflictes de de
l'art com a comunitat? Qui comença el
procés col.laboratiu? 

Docents, facilitadores i líders comunitaris
podem  facilitar processos creatius,
restauratius i transformadors dia a dia
obrint espais de diàleg amb el
coneixement i les persones, també des
dels llenguatges artístics oferint veu i
altaveu a totes les mirades dels integrants
del grup.
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L'escala de provenció és una camí que es
va transitant en comunitat i que es van
teixint Comunitats Creatives Restauratives
Transformadores en diferents contextos
afrontant els conflictes amb eines de
cultura de pau  i diferents llenguatges
artístics. Les produccions artístiques
fomenten les capacitats individuals  i
col.lectives per ser visibilitzades i
projectades a la comunitat amb un valor
transformatiu per créixer en la construcció
de la conivència pacífica i  ens va
convidant a ser artesans de pau.



PROJECTES PREMIATS
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Entrega XV Premi de periodisme solidari memorial Joan Gomis
 

DOCUMENTAL TEIXINT FILS D'EMOCIONS 

FORA DE QUADRE

Web per veure el projecte: 
https://www.teixintfilsdemocions.com/2021/03/

18/entrega-del-xv-premio-de-periodismo-
solidario-memorial-joan-gomis-la-cultura-de-paz-

y-el-agua-como-bien-comun/

 
Representants de Fora de Quadre,  la ECP  y de la Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU 

a l' entrega del premi Joan Gomis. Col.legi de Periodistes de Catalunya, 2021.



VIDeo
 Teixint fils d'emocions

Documental Català Associació
Teixint fils emocions ARTiPAU

 

COMUNITATS CREATIVES
RESTAURATIVES TRANSFORMADORES

DOCUMENTAL TEIXINT FILS D'EMOCIONS
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https://www.youtube.com/watch?v=Ikadf1yVqq8

Premi Joan Gomis Documental "Teixint fils d'emocions". Fora de quadre(2020)



PROJECTES  PREMIATS
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Premi Baldiri Reixac IE Barnola "Teixint fils d'emocions: Dol i emocions"

PROJECTE INTERCANVI

Catalunya-Hondures 2021

Web per veure el projecte: 
https://www.teixintfilsdemocions.co

m/wp-
content/uploads/2022/02/Projecte-

TFE-IE-Barnola-2021-1.pdf



CERCLES DE DIÀLEG REFLEXIUS
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2. quins conceptes,
REFLEXIONS   t'inspira la
aquest projecte des de

la provenció
 

3. alguna cosa que et
suggereix el vídeo

 
4. ens animem a fer

algun  projecte
comunitari    

SI ARA AGAFES UN FIL
I UN AGULLA QUè

explicaries?

1.

COMUNITATS CREATIVES
RESTAURATIVES TRANSFORMADORES

https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/
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COMUNITATS CREATIVES
RESTAURATIVES TRANSFORMADORES

 
Trobada d'arpilleres de les

 escoles de 
Palau Solità-

  11 de juny  20 de juny de 2014

TEIXINT ALTRES EXPERIÈNCIES COMUNITÀRIES

 
Projectes realitzats 

Associació Teixint fils d'emocions
 ARTiPAU amb el  suport

 Escola de cultura de pau-UAB

https://www.teixintfilsdemocions.com/
https://www.teixintfilsdemocions.com/


 CONFIANÇA, COMUNICACIÓ I
PRESA DE DECISIONS

Títol:         Dansa amb fils

Destinatari: a partir de cicle superior de primària 

Durada:  1 hora 

Material:    Fils de colors o llana no massa gruixuda, dues tires de fil
per parella, d'una extensió aproximada de 50 cm. Equip de reproducció
de so i música escollida per a l'activitat.

Apropar-nos a l'altra des del l'escolta del silenci, el cos i el moviment. 
Afavorir a l'autoconeixement i el coneixement de l'altra
Crear espais comunitaris creatius per consolidar els esglaons de l'escala
de provenció.
Incentivar la confiança i comunicació no verbal (rialles,contacte físic ...)
entre les participants.
Propiciar un moment de distensió psicològica i física entre el grup a
través del moviment.
 Estimular la creativitat del grup i la motivació a través del contacte amb
materials tèxtils

Font: Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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Objectius: 



Desenvolupament: 
Es formen parelles que utilitzant un tros del fil i al ritme de la
música dansen mantenint el fil subjectat en tot moment.
. El grup es col·loca en parelles. Procurem que es col·loquin amb
algú amb qui no treballen habitualment.
• Demanem a les parelles que es distribueixin per l'espai de manera
que tinguin espai suficient per moure’s, sense xocar amb altres
parelles.
• Oferim dues tires de fil a cada parella, que, col·locades cara a cara,
sostenen cada
fil amb una mà per un dels extrems. El fil queda amb un punt de
tensió entre els dos membres de la parella.
• Posem música i les parelles ballen al ritme de la música
connectant a través del fil. Les diferents peces de música s’ordenen
de manera que comencen amb un ritme lent, que pugui anar
accelerant. La parella va avançant en el moviment, la comunicació, l
apresa de decisions al ritme de la música i l'escolta pròpia  i de
l'altra.
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Tallers realitzats a la  Casa per la
pau i la solidaritat Flors Sirera

curs 2022

 CONFIANÇA, COMUNICACIÓ I
PRESA DE DECISIONS
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ANEXOS 
https://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/dinamicas/herramientas/danz

arhilosCA.pdf
 

Reflexions avaluatives: 
Convidem el grup a expressar els seus sentiments i opinions sobre la
dinàmica realitzada: Quines sensacions hem experimentat? Ha estat
fàcil dansar sense deixar anar el fil? Com ha estat la comunicació amb
la teva parella, us heu sentit connectats?

Tallers realitzats a la  Casa per la
pau i la solidaritat Flors Sirera

curs 2022

Altres indicacions: 
Al ballar és interessant que el fil mantingui en tot moment un to amb
un mínim de tensió. Podem utilitzar altres elements tèxtils o d'un
altre tipus de material segons sigui el tema al voltant del qual
treballarem. Per motivar el grup, previ a un procés de creació tèxtil
hem proposat fils, que també podrien utilitzar llanes, retalls de teles,
o ballar compartint un element com un botó; la dinàmica i els seus
materials sempre s'ha d'adaptar en funció dels temes que treballem.

 CONFIANÇA, COMUNICACIÓ I
PRESA DE DECISIONS



ART COMUNITARI

Font: Adaptació Associació Teixint fils emocions ARTiPAU 
d un estudi deFrançois Matarasso (1997)
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Desenvolupament persona: confiança,
habilitats artístiques , creixement
personal, capacitat emocional,  d'
expressió i participació.
 Enfortiment de la identitat individual
Compromís i responsabilitat individua
Sentit de pertinença a un grup

              NIVELL INDIVIDUAL

Impulsa processos comunitaris i cohesió Social:
Disminució de l'aïllament, inclusió, interculturalitat,
identitat comunitària, consciència pública i
relacions socials, interdependència positiva.
Imatge local i identitat (pertinença,espais de
seguretat)
Imaginació, creativitat  i visió per transformar els
conflictes. Corresponsabilitat grupal.
Salud y benestar (impacte psicosocial)
Lideratges compartits i facilitadores restauratives
Participar en activitats artístiques comunitàries té
beneficis socials, integrals a l'acte de participar,
impactes socials complexes i comprensibles,
avaluables i planificables.

NIVELL COMUNITARI



CERCLES DE DIÀLEG REFLEXIUS
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alguna cosa que vulguis
compartir sobre com et

sents quan vius en
comunitat

 
quan visc en comunitat em

sento...

COMUNITATS CREATIVES
RESTAURATIVES TRANSFORMADORES
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