L’ARCA DE NOÈ
* NIVELL:

A partir de 6 anys.

* TEMA:

Pau Positiva.

* DURADA:

1 hora per la part de les característiques del animals.
30 minuts per l’elaboració del mural.

* OBJECTIUS
•
•
•

Relacionar característiques d’animals amb condicions necessàries perquè es
construeixi Pau.
Veure característiques de la Pau Positiva.
Relacionar característiques de la Pau Positiva amb imatges de revistes i diaris.

* DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
•
•

•
•
•

•

•

S’introdueix el tema de la dinàmica sondejant als infants. Què és la Pau? S’anoten
les diferents qüestions que surten.
S’explica que es parlarà de Pau, però a través de diferents animals. Primer hauran
de saber de quin animal es tracta, per després comentar com són aquests animals,
on viuen, què menjen, com es comporten, què fan, etc.
Es fan grups de quatre o cinc infants, que treballaran de manera conjunta.
Es reparteixen dos dibuixos d’animals a cadascun dels grups d’infants. Cada grup
ha de parlar de les característiques que tenen els animals que els hi ha tocat.
La persona dinamitzadora ha de passar per cadascún dels grups i incentivar
l’intercanvi de coneixements entre els infants, així com guiar-los cap a la
característica de l’animal que ens interessa (10 minuts).
Es posen en comú les característiques del animals que han sortit. Si no surt la
característica de l’animals que interessa, la dinamitzadora ha de fer preguntes als
infants referents a la qüestió.
Les característiques dels animals escollits, així com la relació amb la Pau:
⋅

⋅

⋅

⋅

ÓS PANDA. La seva dieta és el 99% de bambú, és dolç, amorós, de pell
suau. El panda és una espècie en perill d'extinció que necessita protecció. El
panda gegant pot escalar arbres i fer-se un refugi en arbres buits o en
esquerdes de roques. L’ós panda representa l’AMOR.
COCODRIL. És aquàtic d’aigua dolça. Excel·lents nedadors. La seva pell és
escamosa, dura i seca. Arriben a viure uns 80 anys. El cocodril és la
MEMÒRIA, per no repetir els errors del passat.
MUSSOL. És nocturn, té uns ulls molts grans i és molt bon vigilant. El
mussol representa la VIGILÀNCIA, per descobrir totes aquelles coses que
s’amaguen a la foscor.
BISÓ. Té molt de pèl que li recobreix el cos, ja que està adaptat als seu entorn
fred. Les qualitats físiques característiques del bisó li ha permès obtenir certs
avantatges, tal com quan es troba envoltat de neu i utilitza la seva voluminosa
testa per moure-la i així trobar pastura o obrir pas. També és dels pocs
animals, si no l'únic, que s'enfronta a les tempestes en lloc d'allunyar-se

Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme
Espai Solidari c/ Mestre Civil, 3, baixos · 17005 Girona · Tel. 972 21 99 16 · recursos@solidaritat.org ·
www.solidaries.org

d'elles. El bisó és el VALOR, perquè enfronta de cara els problemes, no
fuig.
⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

CAMELL. Tenen uns característics geps, que són reserves de teixit adipós i els
ajuden a resistir millor les temperatures elevades i per la seva gran capacitat de
sobreviure molt de temps sense aigua (viuen en zones desèrtiques). Així el
camell és l’ESTALVI, perquè sap preveure que poden venir situacions
adverses i s’ha d’estar preparat per a encarar-les.
ELEFANT. És el mamífer terrestre més gran. Té una trompa que fa la funció de
nas i que el caracteritza. Aquesta serveix per a treballs ben precisos, de
manera que pot agafar i manipular coses molt fràgils i delicades sense cap
problema. D’aquesta manera, malgrat ser un animal immens, la seva trompa
pot agafar coses molt FRÀGILS, per tant és precís en algunes situacions.
PORC SENGLAR. Té molt poca vista però molt bon olfacte i oïda. El senglar
s'adapta a tot tipus d'hàbits sempre que disposi d'una mínima cobertura i
aliments. O sigui que el senglar és l’ADAPTACIÓ.
LLAMA. Tenen un pèl molt suau i abundant que serveix per a fer llana per a
jerseis que abriguen. La llama doncs representa l’ABRIC, l’escalfor que
necessiten totes les persones.
KOALA. Tenen la bossa marsupial on els cangurs acabats de néixer es
refugien durant els primers mesos de vida. El koala és la CURA de totes les
persones (infants, gent gran, etc).
PINGÜÍ. Són animals molt sociables, viuen sempre en grans grups. Tan les
femelles com els mascles es tornen per covar els ous. Un cop han nascut,
els van a buscar els aliments, deixant-los en una guarderia amb totes les cries
de la colònia. Són grans saltadors dins l’aigua. Són animals curiosos i confiats.
Els pingüins representan la IGUALTAT entre homes i dones.
TUCAN. És una au. Té un bec molt allargat i pla que li serveix per alimentar-se
i per defensar-se. Un pèl molt suau i brillant. Menja alguns insectes i molta
fruita. El tucan és la VISIÓ AÈREA, ja que és important mirar la situació
des de dalt, des de l’aire per a tenir-ne una perspectiva.
LLEÓ. És el rei de la selva, és un líder. Per tant és el que MANA, el que
empeny al grup i l’anima a seguir treballant.
TIGRE. És un animal en perill d’extinció. Ha de viure en zones protegides
dels caçadors furtius que els utilitzen de trofeu o per vendre’n parts als mercats
orientals per a fer-ne medicines i ungüents. La Pau, també cal protegir-la
perquè està en perill d’extinció.
ZEBRA. Tenen ratlles blanques i negres, tenen una excel·lent vista (es creu
que veuen en color) També tenen visió nocturna i un sentit de l’olfacte molt
sensible, sobretot al fum (els serveix per fugir del perill del foc i depredadors),
també tenen molt bona oïda. Tot i ser més baixetes que els cavalls, tenen els
cinc sentits molt més aguts i sensibles i els utilitzen tots en sintonia per a
protegir-se dels perills i adaptar-se millor a l’entorn. Una característica que ha
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de tenir la “Cultura de Pau” és saber treure el màxim profit dels recursos
que es tenen.
⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

•

•

•

CANGUR. Tenen la bossa marsupial on els cangurs acabats de néixer es
refugien durant els primers mesos de vida. Per tant el cangur, com el koala, és
la CURA, la protecció de totes les persones (infants, gent gran, etc).
GORIL·LA. Està en perill d'extinció. Queden menys de 650 exemplars en
llibertat. Són molt intel·ligents. És el predecessor de la raça humana. Per
tant el goril·la és la RELACIÓ entre els humans i la NATURA.
SERP, s’arrosseguen pel terra i són ràpides. No tenen cames, però això no
les és cap problema per moure’s, enfilar-se i adaptar-se a la zona on viu. La
serp representa el RESPECTE, ja que no s’ha de subestimar a cap
persona.
GIRAFA. Tenen el coll llarg per a arribar a les fulles més altes dels arbres. Per
tant la girafa representa la idea de que la pau ha d’ARRIBAR A TOT
ARREU, per lluny que sigui.
ÓS. Hivernen, es pasen tots els mesos de fred refugiats al seu cau i dormint.
Així l’ós és l’espera, la PACIENCIA, el pas del temps.
CÉRVOL. Són els únics mamífers els quals els hi creixen banyes noves cada
any, que utilitzen durant l'època d’aparellament. És el rei del bosc. El cèrvol
seria les IDEES NOVES, la renovació per tal de reinventar-se i créixer.

A mesura que es parla de cada animal, s’enganxa el dibuix o la fotografia a la
pissarra i a sota s’escriu la paraula clau, o sigui la característica d’aquest que es
relaciona amb la Pau (per exemple, ós = paciència).
Un cop es tenen totes les característiques dels animals, cada infant ha de buscar a
diaris i revistes velles una fotografia que per a ell representi la Pau. L’ha de retallar
i enganxar a un tros de paper d’envelar, i a sota ha d’escriure la paraula que per ell
descriu per què aquella imatge és la Pau.
Es posa un gran títol “La Pau és” amb totes les fotografies i paraules que els
infants han escollit. Així es tindrà un gran mural de la Pau.

* MATERIAL NECESSARI
•
•
•
•

Dibuixos o fotografies dels animals. (*)
Diaris i revistes.
Paper d’envelar o cartolines.
Retoladors i colors per a fer el mural final.

(*) es pot trobar al CeDRe en préstec gratuït.
* OBSERVACIONS
•

La persona dinamitzadora ha d’estar preguntant i motivant molts als infants per tal
que diguin característiques dels animals que no siguin “té quatre potes, dos ulls,
dos orelles, una cua” ...
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