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"Els llibres han guanyat més batalles que
 les armes".

 
 Lupercio Leonardo d’Argensola
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- 
 
 
 

Amb quins relats i narratives hem crescut?
 

Quines creences i estereotips ens han acompanyat?
 

Hi ha  noves mirades per veure el món?
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Presentació de la guia contes
Sovint estem molt preocupats per l'aprenentatge de la lectura, volem que els infants siguin capaços de
comprendre els missatges escrits amb agilitat. Sense dubte, aquest és un objectiu important i imprescindible. En
canvi, no ens ha de fer oblidar la potent eina de relació, coneixement del món i d'un mateix que és la literatura. 

La lectura en família i en grups de manera compartida ens permet reforçar els vincles de qui  participa,
ens dona l'oportunitat de conèixer-nos millor, afiançar vincles i confiança. També moltes vegades és l'excusa per
abordar temes que d'una altra manera ens seria complexe o superficial. 
Observar i analitzar els diferents components d'un conte, ens proporciona plaer, augmenta l'esperit crític i ens
obra la mirada per acceptar altres punts de vista. L Associació Trebellos i 'Associació Teixint fils d'emocions
ARTiPAU ofereix aquest conte per obrir espais comunitaris per repensar la convivència desde l'esperit crític i les
narratives literàries.

Ens fixarem també en quins personatges hi apareixen, qui ens explica la història, qué passa al llarg de cada
esglaó de l'escala de provenció i més coses que descobriràs tot llegint el conte. 
Per tant, aquesta guia el que pretén és utilitzar aquestes possibilitats que ofereix la literatura per tal d'anar
familiaritzant-nos en una nova manera de transformar els conflictes des de l'escolta, el jo missatge i la
comunicació no violenta formant cercles de diàleg. 

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





La lectura en família/grup és

un pou d'emocions

 
Per poder endinsar-nos a les nostres emocions és

necessari crear un espai segur on ens sentim còmodes i
respectats sense judici. El llenguatge artístic de la

literatura , la provenció i els cercles obren noves mirades
per aprendre a conviure i restaurar relacions des del

vincle i la confiança.
La metodologia Teixint fils d'emocions (TFE) ofereix una
possibilitat amb les 4 fases: sensibilització (ens obrim ,

ens deixem anar, ens deixem sentir i explorar; motivació
(en contacte amb els altres ens contagiem i disfrutem

dels nous aprenentatges), procés creatiu (ens endinsem
a la creativitat sense judicis per gaurdir dels processos de

creació individuals i col.lectives) i projecció social
(visibilització d'allò que ha sortit entre totes per celebrar-

ho en família/comunitat).
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L'Escala de Provenció & Literatura

Provenció vol dir equipar de
recursos i estratègies per tal
d'estar preparat per afrontar

els conflictes. 

"Els 3 tres clans de l'escala de
la provenció" ens ajudarà a
entendre el conflicte com

quelcom positiu
  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU  
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Conte: "Els 3 clans de l'Escala de Provenció"
Maria Otilia González
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 Hi havia una vegada.... 
 

Abans que les muntanyes fossin doblegades a les cadenes de formigó i els alts edificis engolissin
el cel, hi havia llocs marcats per antics encantaments. 

En un temps no tan llunyà, els seus fills, éssers del fantàstic, sorgits de la matèria amb què es
construeixen els somnis, habitaven aquelles terres. 

El món que avui coneixem estava dividit en clans i tribus ancestrals. Tres clans veïns destacaven
tant per les seves habilitats màgiques com pels seus valors; el clan dels Nàs, el dels Crou i el dels

Oux.
Tots ells compartien terres i llar, el clan dels Crou, habitava la base de la muntanya dels tres cims,

la seva gent estava acostumada a la fredor de les neus perpètues. Més avall seguint la
serpentejant llera del riu, els Oux vivien a les suaus i fèrtils praderies de la riba nord, compartint
pesca amb els seus altres veïns, els Nás, gent reservada dels boscos que poblaven l'altra riba del

riu.
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De tots era conegut que els clans estaven separats no per fronteres físiques sinó per mesquins
pensaments que deien que les seves diferències físiques els feien millors que els seus veïns. Així els
Crou presumien de la seva estatura, de la seva fortalesa i de la seva pell pàl·lida com la neu. Els Nàs,
per la seva banda, creien que la seva baixa estatura i el seu color de pell fosca, eren millor que els
Crou i els Oux, que lluïen una pell vermellosa com els óssos i una estatura mitjana, es pensaven

que els millors eren ells. Aquests trets característics que diferenciaven la gent dels clans, va arribar
a afectar la bona convivència entre veïns.

 
Primer aquestes diferències es manifestaven en petites bromes de mal gust i menysrpeu .Les caps i

el consell de sàvies ho deixaven passar sense que ningú no fes res, i això portava qualsevol petit
malentès a l'extrem. Quan va arribar el canvi d'estació la desconfiança, les mentides, la rancúnia i

els prejudicis eren tan forts que aviat van arribar problemes i conflictes greus. Es negaven a
dialogar i trencaven tota esperança de reconciliació.

 
-Són uns Bàrbars!, no te'n pots refiar. No són com nosaltres-murmurava la gent dels clans els uns

dels altres.
-Ens n'haurem de deslliurar! Amb aquests pensaments aviat es va arribar a la violència que

anunciava la guerra.
 
 
 



Els llogarets eren un formiguer d'anades i vingudes preparant-se per a la contesa, els guerrers
i guerreres prenien les seves posicions al camp de batalla al costat dels seus estendards, un
tens silenci recorria el lloc, tot estava llest, les banyes van ressonar furioses, però abans que

qualsevol dels clans pogués iniciar combat, una veu forta com la d'un tro els va contenir.
 

-Escolteu-me, oh poderosos clans, si seguiu el camí de la guerra cap de vosaltres serà el
vencedor. Només aconseguireu un trist futur de cendres i destrucció! - els va advertir la veu

mentre aquesta sortia de les boires del bosc, deixant al descobert al mateix Jaba, esperit
guardià dels boscos. La gent que habitava en aquestes terres, els que deien haver-ho vist

alguna vegada, ho descrivien de diverses maneres: com un cérvol blanc, una serp enorme o un
llop negre... Però aquell diai l'esperit es va presentar amb una aparença iestranya, una figura

humana coberta per un suau pelatge i cap de porc senglar, amb uns poderosos ullals que van
impressionar tothom..

 
-Els nostres problemes tenen una possible solució gran Jaba- va contestar la cap dels Oux,

avançant-se, fent una respectuosa inclinació-
-Encara que ens costi admetre-ho l'Oux té raó- van dir les altres dues caps dels clans contraris.
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-De veritat creieu que aquesta és l'única manera?, n'esteu tan segures? no veieu que portaríeu els
vostres clans a un present de patiment i de dolor? - va insistir l'esperit fent un subtil gest amb la mà. Un

remolí en la boira que els va fer veure què podia passar si cedien a la guerra.
 

Horroritzades pel que acabaven de veure les tres caps van demanar ajuda a Jaba per poder evitar-ho.
 

-Si és aquest el vostre desig sincer, deixeu les armes, obriu els cors i les ments i seguiu-me – els va dir
en Jaba.

 
Les caps van reunir els seus clans per explicar-los les terribles conseqüències de la guerra i com

afectaria el seu futur, van decidir donar una oportunitat a Jaba perquè en el fons ningú desitjava que
l'auguri de l'esperit s'acomplís.

 
Les tres caps van anar a veure Jaba, transformat en un gran cérvol blanc, que les va guiar al cor del bosc

per mostrar-los el camí de l'Escala de la Provenció i el pergamí dels 7 passos. Aquesta era la veritable
màgia ja que atorgava el coneixement a tota la comunitat per resoldre i afrontar els conflictes seguint
els 7 passos que hi havia al manuscrit. Jaba va desvetllar-lo a les caps perquè els seus clans poguessin

relacionar-se amb comunicació no violenta i escolta activa per poder construir comunitat pel sender de
la pau.
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Presentación

conocimiento

No serà un camí fàcil, però si hi poseu orelles, voluntat de reparar i ganes d'aprendre de vosaltres mateixes i dels altres
tindreu èxit- els va xiuxiuejar l'esperit abans d'explicar el primer pas del pergamí -

Com voleu abordar un conflicte si no sabeu res de l'altra persona, en aquest cas dels altres clans? - els preguntà
convidant-les a asseure's en cercle amb ell. Va agafar el pergamí i van començar…

 
PERGAMÍ DE L' ESCALA DE LA PROVENCIÓ

 
1r pas: LA PRESENTACIÓ

 Jaba va crear un espai i un clima de seguretat, igualitari i de cordialitat que va fer sentir a gust les tres caps. 
 Totes van tenir el seu torn de paraula, es van presentar i van poder establir el funcionament del cercle de

diàleg i reconciliació en el respecte, la calma, i l'atenció. Així van crear les bases per a un bon clima de
coneixement per anar al segon pas. 

 Es van demanar si feien alguna cosa en el seu clan que poguessin aportar als altres.
Van compartir rondes de paraula i es van presentar de diferents maneres.

 
2n pas:  EL CONEIXEMENT

En aquest pas les caps dels clans van haver de plantejar-se un nou objectiu:veure més enllà de la cortina de prejudicis,
estereotips i diferències físiques per identificar afinitats, diferències, habilitats i característiques pròpies de cadascuna.

 Es van conèixer al voltant d'un foc en un cercle de coneixement i es van preguntar……
Un cop van haver aquest pas van continuar avançant.
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3r pas: LA CONFIANçA
Aquí van haver de treballar el sentiment de la confiança tant en elles mateixes com en els altres.

Tenir-ne és important perquè ens fa sentir que pertanyem a un grup, cosa que ens permet
exposar els nostres punts vulnerables quan hi ha conflictes  i així entendre les nostres emocions.

 
Tot i que el camí del pergamí no era fàcil les tres caps van tirar endavant valentament.

 
4t pas: L'APRECI

En aquest punt  van fomentar el reconeixement i la valoració positiva d'elles mateixes i del grup
per abordar els conflictes amb imaginació i constructivament; com ara percebre les diferències

com una cosa positiva, valorant la diversitat i lluitant contra els estereotips
 

5è pas: LA COMUNICACIÓ
Aquest és el pas culminant  ja que la comunicació és el més important en una relació. Cal
garantir a tots/es un diàleg respectuós en un marc de comunicació no violenta (eliminar

expressions que generin culpa, vergonya, judicis, critica i exigència).
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Creant estratègies com ara:

*Escolta Activa: La persona que parla se sent compresa, (empatia), escoltada no jutjada per la persona que
l'està escoltant

*Parlar des del Jo missatge: aprendre a comunicar-nos (observar què sentim i  què necessitem) i valorar
l'opinió dels altres, que val tant com la nostra (assertivitat)

*Utilització de les Paraules Curatives: Per ajudar a cuidar les relacions utilitzarem honestament les
paraules Disculpes i Gràcies

6è pas: LA PRESA DE DECISIONS
Participar voluntàriament en el grup aportant creativitat, tenint en compte en tot moment el respecte per

les idees dels altres, construir consens per a la presa de decisions des de les responsabilitats pròpies i
col·lectives.



Font: Maria Otilia González
Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
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7è pas: LA COOPERACIÓ
Aprendre a sumar, ajudar una persona o grup de manera conscient per assolir un bé comú.

 
Les caps van arribar al final de la seva aventura renovades en respecte, reconeixement i empatia per si

mateixes i els altres clans; ara podien arribar a separar la persona del procés i del problema; tenint
més recursos per poder abordar els conflictes amb provenció, escolta activa i comunicació no violenta.

 
-Heu iniciat un camí difícil però savi cap a la pau -els va dir Jaba complagut pels seus avenços - que
aquest pergamí us ajudi a transmetre aquest gran coneixement als vostres pobles i que aquests

arribin a la tranquil·litat i la felicitat desitjada- va prosseguir l'esperit lliurant un pergamí per a cada clan.
 

Les caps van agrair l'aprenentatge i se'n van anar cap a casa disposades a posar en pràctica els passos
del pergamí. Donarien a la seva gent l'oportunitat del canvi i l'aprenentatge de la pau com els havia

mostrat Jaba a elles.
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Activitat:  CERCLE ELS TRES CLANS DE LA PAU

Temps: 60 minuts             Destinatari: Primaria/Secundaria                Materials: Objecte de diàlog, premsa

Objetius:  -Fomentar i conèixer l'Escala de Provenció -Portar a la vida quotidiana l'escala dels 7 passos de la Provenció
   
Ronda inici: Donem la benvinguda. Alguna característica essencial que creus que ha de tenir un gran heroi o heroïna.
 En cercle i ens posem drets, la facilitadora va dient consignes per poder seure, com per exemple els que tinguin una D al principi del
nom, els que el seu nom acabi en A, així fins que tots estiguin asseguts

Mescla: En  cercle drets, la facilitadora va dient consignes per poder seure, com per exemple els que tinguin una D al principi del nom,
els que el seu nom acabi en A, així fins que tots estiguin asseguts
Activitat Principal: Iniciarem amb la lectura dramatitzada del conte, al final, els participants es posaran per parelles per analitzar el
pergamí dels 7 passos de la provenció, assenyalant les parts, les que no van entendre, les que més li van agradar, després es
comparteix amb el grup.

Un cop compartit i exposat l'opinió de tots, es divideixen en grups de 4, cada grup inventarà el seu clan i repartirem diaris, perquè
escullin un conflicte, hauran de dir entre tots com utilitzarien ells els 7 passos de la provenció plasmant-lo en un mural .

Després, cada grup exposarà als altres el seu mural.

Adaptacions: Per poder treballar amb els de secundària el conte, es llegirà després es comentarà enlaire i per grups de quatre seguint
el model del conte, on apareix, l'escala dels 7 passos de la Provenció, ells/es hauran d'escriure el seu conte pròpia història o còmic on
quedi reflectit. Al final es llegiran i exposaran davant de tots

Ronda final: Amb el que hem vist, mantindries les teves característiques per ser un bon heroi o heroïna?,n’afegiries alguna?
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M'he sentit
escoltada

Quan llegim junts,
estem connectats

M'agrada llegir, però
encara m'agrada més
compartir les lectures

Aquest lectura ha estat

un descans per a mi.

M'he sentit calmat. 

I tu com t'has sentit llegint 
aquest conte?



PER SABER-NE MÉS SOBRE
CONFLICTE,PROVENCIÓ I CERCLES

DE DIÀLEG
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Comunitats
Educatives
Literàries&

Artesanes de
Pau







I des de la li
teratu

ra 

com  

podem tre
ballar

 

la provenció? 
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Et convidem a descarregar aquesta guia per seguir gaudint de la lectura.
 Hi trobaràs més contes 

https://www.teixintfilsdemocions.com/guias-educativas-2/
https://www.teixintfilsdemocions.com/guias-educativas-2/
https://www.teixintfilsdemocions.com/guias-educativas-2/
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