INSTRUCCIONS PER CREAR EL MUR DE LLAÇOS
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NIVELL: Cicle superior de primària
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Creació d’un mural a partir de nuar diferents cintes
de color que simbolitzaran les accions violentes a l’escola.
Una acció violenta equivaldrà a un llaç.
Es distingiran 3 tipologies de violència a través de 3 colors diferents de llaç:
•
•
•

Llaç negre: violència física (cosses, esgarrapades, cops, pessics, estirades de cabell...)
Llaç vermell: violència psicològica (insultar, arraconar, no deixar jugar, cridar,
ridiculitzar, burlar-se ...)
Llaç blanc:
o Quan he agredit (exercint violència física i/o psicològica)
o Quan he permès l’agressió en no haver fet res per evitar-ho

Som còmplices de la violència quan no fem res i mirem cap a un altre costat, som violència
quan directament l’exercim. El llaç blanc té dues accions relacionades (quan es fa mal a una
persona i quan es manté una actitud passiva davant una agressió). El fet de deixar aquestes
dues accions amb un sol color vol equiparar en l’imaginari de l’alumnat el fet que tant l’acció
com l’omissió son part de la violència, per tant, el color del llaç serà el mateix. A continuació us
donem uns exemples de com s’han de nuar els llaços segons el cas.
Exemple de llaç negre:
La Marisa estira els cabells a la Paula. Llaços: la Paula nuarà un llaç negre al mur, la
Marisa un de blanc.
Exemple de llaç vermell:
En Pablo ha cridat repetidament “cabró de merda” a en Raúl. Llaços: Pablo, vermell, i
Raúl, blanc.
Exemple de llaç blanc:
En Bernat i la Salima han vist com la Marisa estirava els cabells a la Paula i no han fet
res per aturar-la. Totes dues posaran un llaç blanc al mur (passivitat davant una
agressió a una companya).
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NECESSITEU:
•
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•

•

Cintes de color negre, vermell i blanc en gran quantitat (podeu comprar cabdells de
llana o cordes de colors i tallar-les a trossos d’uns 15-20 cm).
Recipients on deixar les cintes: un recipient per color (si teniu pensat posar diversos
punts on agafar els llaços necessitareu tants recipients com punts de recollida de
cintes).
Plafons que expliquin de forma senzilla les instruccions, es penjaran prop del mur i
dels recipients.

A TENIR EN COMPTE:
Cal nuar cintes de color en un espai visible del centre educatiu, pot ser una tanca que separi
els patis, un espai habilitat al vestíbul del centre, etc.
Les cintes de color han de ser accessibles a totes les persones del centre educatiu. Per tant les
podem col·locar a l’entrada de l’aula, al costat del mur, a consergeria...
Escriure al pot dels llaços de color el nom de la violència que representa i recordar que
només es nuarà un llaç per acció violenta exercida.
És important fer adonar a l’alumnat i professorat del centre que el que fareu és una
experiència única que permetrà visualitzar quines son les violències que s’exerceixen a l’escola.
Per aquest motiu cal que tothom hi participi de manera responsable i sincera ja que el
resultat beneficiarà tant a l’individu com a la comunitat educativa.

UN COP TENIU EL MUR TEIXIT:
1. Inicieu un treball d’anàlisi i reflexió sobre les violències que heu recollit al mur (us
deixem activitats per fer-ho al blog de la campanya que també rebreu per correu-e).
2. Veniu a compartir l’experiència i reflexions amb les altres escoles el dia 11 de febrer.
3. Envieu-nos una fotografia del mur i un treball de reflexió sobre com desfer aquestes
violències a l’escola (pot ser format video, treball escrit...) abans del 14 de febrer.

Com enviar el treball de reflexió: En format d’article/assaig escrit o bé de vídeo (1-5 min)
on es reculli el procés que heu seguit i les accions i conclusions extretes per intentar reduir el
nombre d’accions violentes a l’escola.

Com enviar les fotografies: En format JPG com a document adjunt al correu-e indicat. El
missatge ha d’incloure el nom de l’escola, el curs i classe (A,B o C), a més d’ explicar si han
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participat en l’acció tots els cursos de primària o només 5è i 6è. Podeu enviar-la adjunta al
treball de reflexió.

On enviar el treball i la fotografia: a l’adreça de correu cristina.masso@ajgirona.cat
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Quan s’ha d’enviar: abans del dia 14de febrer de 2020
Un cop rebuts els vostres treballs, els publicarem al web de la Campanya i en farem difusió a
través dels mitjans de comunicació del territori per tal de donar a conèixer la iniciativa i les
reflexions i accions extretes.

ALTRES MATERIALS:
Durant la Campanya Fem les Paus, han vingut estudiants de cicle formatiu d’Animació
Sociocultural de l’Institut Vallvera a dinamitzar-vos un taller. En acabar-lo, us han entregat un
sobre amb una carta perquè les tutores i tutors la llegíssiu a l’alumnat i s’iniciés, així, el treball
encomanat aquest DENIP.
Carta que han rebut els cursos al final del taller dinamitzat:
Ara que coneixeu el mal que poden fer algunes paraules i el conte d’en Juul, un conte que
explica fins on pot arribar a fer mal la violència que practiquem totes i tots a l’escola, us
demanem que durant els propers 10 dies munteu el MUR DE LES VIOLÈNCIES a la vostra escola.
Per fer-ho heu de procurar-vos de molts llaços de color que heu de situar en un lloc ben visible i
accessible per tots els nens i nenes de 1r fins a 6è(*). Cada llaç indicarà un tipus de violència, i
caldrà que totes i tots cada vegada que en feu alguna, o cada vegada que en veieu alguna i no
actueu, agafeu el llaç del color que toca i el pengeu al vostre mur:
•
•
•

Llaç negre: violència física (cosses, esgarrapades, cops, pessics, estirades de cabell...)
Llaç vermell: violència psicològica (insultar, arraconar, no deixar jugar, cridar,
ridiculitzar, burlar-se...)
Llaç blanc: he sigut agressora o he permès l’agressió perquè no he fet res per evitar-ho
(som còmplices de la violència quan no fem res i mirem cap a un altre costat, som
violència quan directament l’exercim)

TUTORA: aquí pots posar algun exemple a partir d’alguna de les històries que han sortit durant
la sessió, recupera- la i, entre totes i tots, decidir quin seria el color de llaç (o llaços) que
penjarien a la reixa.
Heu d’explicar a les altres classes quin és el treball a fer per aconseguir que totes les nenes i
nens, les mestres, conserges, personal de cuina, neteja o manteniment... puguin penjar els seus
llaços.
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Caldrà deixar els llaços penjats durant un parell de setmanes com a mínim.
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Prepareu una solució per “desfer els llaços” i expliqueu-nos-la. És a dir, penseu com evitar que
s’exerceixin i es permetin tantes agressions i accions de violència a l’escola, busqueu solucions
fàcils de posar en marxa. Al blog de la campanya us hem deixat exercicis que us hi ajudaran.
Caldrà enviar les vostres conclusions, juntament amb una fotografia del mur de llaços, a
mitjans de febrer a: cristina.masso@ajgirona.cat Es compartiran amb la resta d’escoles de
Girona i es faran públiques perquè tothom les conegui.
OPCIONS LLIURES DEL MUR: La campanya us recomana que siguin tots els cicles d’educació
primària els qui participin de l’acció del mur. No obstant, si creieu que és massa complicat,
podeu reduir la participació a cicle superior (5è i 6è de primària). Caldrà indicar tant en el
treball com en la fotografia si hi ha participat tota primària o si només ho ha fet cicle superior.
Animem a tot el personal docent a formar part de la iniciativa, tant si aquesta es fa a nivell
escolar com si es fa només al cicle superior. Creiem imprescindible la implicació de les persones
adultes del centre en aquest mur i en les reflexions que en pugui treure l’alumnat.
(*)
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FEM LES PAUS és la 10ena campanya del DENIP a les escoles de la ciutat de Girona. Una
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campanya promoguda conjuntament per la Unitat de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament
de Girona i la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme a través
del seu centre de recursos per la pau, el CeDRe.
L’objectiu de la campanya és promocionar als centres educatius una visió del concepte de Pau
que vagi més enllà de la negació de la guerra i els conflictes bèl·lics i que interpel·li la
responsabilitat de cadascuna de nosaltres en preservar un valor tan anhelat per a tothom.

Podeu trobar més informació sobre les dues entitats a:
•
•

www2.girona.cat/ca/solidaritat (Ajuntament de Girona)
www.solidaries.org (Coordinadora d’ONG Solidàries)

El blog de la campanya conté tota la informació necessària per dur a terme qualsevol activitat
que es proposa. Us animem a fer-hi un tomb: www.denip.cat

La ciutat gaudeix d’un centre de recursos especialitzat en pau, solidaritat i cooperació que és un
referent a Catalunya: el CeDRe. Els recursos són de préstec gratuït i ofereix atenció i
acompanyament individualitzat a través de cita prèvia. Podeu consultar-ne els materials a través
d’aquest enllaç:
http://www.solidaries.org/centre-de-recursos/
Per a qualsevol dubte, aclariment o suggeriment us podeu adreçar a: educacio@solidaries.org
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