EDUCACIÓ PER COMPRENDRE EL MÓN

Mapamundi de conflictes armats

Nivell de dificultat: 1
Edat recomanada:
> 8 anys.

Intenció educativa:
• Identificar tots els conflictes armats actuals.
• Prendre consciència de la
parcialitat dels mitjans de
comunicació.
Resum: A través de cinc
proves, entre tots els equips
de corresponsals han d’ubicar
al mapa i trobar notícies de
tots els conflictes armats del
món per fer-ne un monogràfic.
Temps: 60 minuts.
Tipus: Exterior. Gimcana.
Grup: De nou a trenta persones. En petits grups de tres
a cinc persones.

Material:
- Mapa de conflictes i
construcció de pau mundial:
http://www.escolapau.org/
alerta/index.php
- Fitxes de puzle de la silueta
de cada país en conflicte
armat, amb el nom del país
indicat, per encaixar-les en un
mapamundi mut.
- Base de dades de breus
notícies de pau per països:
http://www.escolapau.org/
alerta/bsencillapais.php

Font: Escola de Cultura de Pau.
Jocs de pau. Caixa d’eines per educar
per una cultura de pau. La Catarata.
Madrid, 2008.

Desenvolupament

L’objectiu és elaborar un article monogràfic que reculli TOTS els conflictes armats actuals amb el mínim
temps possible, no se’n poden descuidar ni un. Per aconseguir-ho, caldrà superar diverses proves entre
tots. En cada prova aconseguiran una breu notícia sobre un conflicte per elaborar l’article.
Abans de començar cal indicar a cada equip quants conflictes armats hi ha i en quants estats perquè
sàpiguen amb quin nombre de notícies han de tornar (una per estat).
• Prova 1. Mirar en diversos diaris de quants conflictes armats parlen. Diferents equips de corresponsals
es trobaran amb diferents diaris de diversos dies (d’un a tres diaris per equip). Hauran de recollir les
notícies que trobin sobre conflictes armats i escollir entre tota la redacció (grup) una notícia de cada
conflicte armat (dels que surten als diaris). Un cop localitzades i retallades les notícies, la persona que
animi la prova donarà una peça de puzle a cada grup corresponent a cada país identificat amb un conflicte armat per encaixar-la al mapamundi.
Aquesta ha de ser la primera prova per a tots els grups. Un cop identificats els conflictes coneguts, hauran d’iniciar la recerca dels conflictes oblidats.
• Prova 2. Els conflictes africans. Muntar una història on es relacionin les paraules: telèfons mòbils (pel
coltan), diamants, fusta, benzina (petroli), cafè, lleons, girafes i baobabs. En acabar, explicar que una de
les principals causes de conflicte a l’Àfrica és la riquesa en recursos naturals, majoritàriament utilitzats
als països del nord i no als països africans. Finalment, a cada grup se li dóna una notícia sobre un o dos
estats africans on hi ha conflicte/s i una peça de puzle que permeti situar-los al mapamundi. Heu de
garantir que en finalitzar la gimcana el gran grup té totes les peces de puzle (una per país en conflicte)
i notícies de tots els conflictes, i per aconseguir-ho les heu d’haver-los distribuït entre tots els grups de
corresponsals que visitin aquesta prova.
• Prova 3. Els conflictes asiàtics. El grup ha d’endevinar el nom d’un estat asiàtic on hi ha un conflicte
armat a través del joc del penjat. La persona que dinamitza indica el nombre de lletres i la primera
lletra del nom d’un país afectat per un conflicte. El grup ha d’endevinar les lletres una per una, cada cop
que falla s’avança un traç en el dibuix del penjat. Si encerten el nom del país abans d’acabar el dibuix
del penjat passen la prova. Aleshores el dinamitzador els entregarà una notícia d’aquest país i una peça
de puzle per situar-los al mapamundi. Si no encerten el nom tornaran a jugar amb el nom d’un altre
estat asiàtic amb algun conflicte armat. Si hi ha més conflictes que grups haureu de repartir entre tots
els grups les notícies i peces de puzle dels estats asiàtics amb conflictes armats que no encertin en el joc.
• Prova 4. Els conflictes americans. A Amèrica es viu el conflicte més antic, el de Colòmbia, iniciat el
1964. Però a Colòmbia no tot és el conflicte armat, també hi aspectes constructius. Per passar la prova
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cal que el grup indiqui com a mínim cinc coses que conegui procedents o vinculades a Colòmbia (de
qualsevol tema: menjar, música, geografia, etc.), més enllà del conflicte armat. Si passen la prova se’ls
donarà una notícia d’un conflicte americà i una peça per situar-lo al mapamundi. Si no són capaços
d’indicar cinc coses de Colòmbia aleshores hauran de ballar una cúmbia o una salsa per marxar amb la
idea clara que el ball és un dels elements festius típics del país.
• Prova 5. Aquesta serà la darrera prova i es farà en gran grup a la redacció. Es tracta de situar tots
els països amb conflicte al mapamundi. Cada grup ho farà encaixant les peces recollides durant les
diverses proves en un mural del mapamundi. És a dir, han de fer un puzle on encaixaran cada país en
conflicte al món localitzant-ne la silueta al mapa mut. Aquest mapa quedarà exposat a la redacció (local
del grup) durant tot el centre d’interès.
• En gran grup revisareu i comentareu els països afectats per conflictes armats. Podeu pintar de diferents colors els conflictes segons el seu grau de visibilitat als mitjans i, per tant, de coneixement entre
l’opinió pública del nostre país. A partir d’aquí, com a corresponsals de pau, haureu de veure com donar
visibilitat als conflictes més invisibles.
• Finalment, cada grup comentarà les notícies recollides durant el joc, i entre tota la redacció (grup)
compartireu el que més us ha cridat l’atenció i decidireu quines notícies incloure-hi i com muntar el
reportatge, així com quina difusió fer-ne.

Valoració i conclusions

Quants dels conflictes identificats coneixíeu prèviament? Com els coneixíeu?
Us han sorprès els conflictes descoberts? I les notícies recollides? Quines són les que més us han sorprès?

Altres indicacions

A mitja activitat algun grup de corresponsals pot ser raptat per una guerrilla i retirat del joc (per
anar a fer el dinar o altres feines de “rereguarda”). Al final caldrà veure com rescatar-los, ja que
sense les notícies i peces del puzle recollides per aquest grup, el gran grup no podrà acabar ni el
mapa ni el reportatge.
Aquesta activitat forma part del centre d’interès “Corresponsals de pau”.

Propostes d’acció

Feu difusió del mapamundi i de les conclusions del vostre reportatge entre aquells a qui pugueu arribar.
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