
TÍTOL DE L’ACTIVITAT:

Modalitat: Presencial  sí
         On-Line      sí
         

Destinat a:  Alumnes d’ESO i BAT

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

1. Presentació de l’entitat, tallerista, etc.

L’activitat  està organitzada per Món sense guerres i  sense violència,  una Associació 
sense ànim de lucre que treballa per l’educació en la no violència i aspira a la resolució 
dels conflictes arreu del món.

L’objectiu d’aquest  moviment social  és la construcció d’una consciència mundial  no 
violenta. 

Actualment MSGiSV és membre de la campanya ICAN (Campanya Internacional  per 
l’Abolició de les armes nuclears) que està treballant per la implementació del  TPAN 
(Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears). 

L’activitat que proposem està relacionada amb aquest tema.

2. Explicació del Taller/conte/etc.(durada  50........min.)

- Sensibilitzar als nois i noies d’aquestes edats perquè entenguin que tot conflicte que 
sorgeix al nostre entorn, en el món, es pot resoldre de forma dialogada i no violenta.

- Visionat del documental : “ El Principio del fin de las armas nuclearas” 

- Fer un treball posterior de recerca de informació sobre el tema, respondre un petit 

qüestionari i posar-ho en comú amb els companys/es.

- Conclusions i propostes.



3. Diàleg/debat: (20...... min.)

Títol del taller:  “Per un Món sense violència i lliure d’armes nuclears”

Descripció del taller/conte, etc. (Resum de la història, autor/a, adaptació, editorial, si 
s’escau )

-Carta de presentació pels docents explicant el contingut i l’objectiu de l’activitat.

-Activitat presencial o On-line:

Introducció

Visionar Documental

Treball de recerca i anàlisi 

Idea, valors:

Idea:  La noviolència és la força que canviarà el Món

Valors: Respecte

Solidaritat

Pau



Objectius:

-  Fer-los conscients del perill de les armes per a les persones i per al medi 
ambient i en especial el perill de l’armament nuclear.

- Sensibilitzar als joves, que ells trobin respostes i eines per treballar per la 
Pau i els drets humans.

Dinàmica del taller:

-Informació (Vídeo)

-Recerca d’ informació

-Reflexió, anàlisi (respostes  qüestionari)

-Propostes (debat i posada en comú)

Altres dades: 

Material de l’entitat educadora: Requisits 
tècnics: Internet, ordinadors,...

Sobre l’Associació Món sense guerres i sense violencia:

http://www.mundosinguerras.es/

https://www.worldwithoutwars.org/es

El documental:

http://www.mundosinguerras.es/
https://www.worldwithoutwars.org/es


 https://youtu.be/8LhzlEpP6Fg (versió 12’)

https://www.youtube.com/watch?v=5Beo-rIaZHQ

Sobre ICAN:

 http://es.icanw.org/campaign/

Sobre el TPAN:

https://news.un.org/es/story/2017/07/1382151https://theworldmarch.org/ayuntamie
nto-barcelona-firma-tpan/

https://www.icr.org/es/document/tratado-sobre-la-prohibicion-de-las-armas-
nucleares-de-2017

 

https://www.icr.org/es/document/tratado-sobre-la-prohibicion-de-las-armas-nucleares-de-2017
https://www.icr.org/es/document/tratado-sobre-la-prohibicion-de-las-armas-nucleares-de-2017
https://news.un.org/es/story/2017/07/1382151
http://es.icanw.org/campaign/
https://www.youtube.com/watch?v=5Beo-rIaZHQ
https://youtu.be/8LhzlEpP6Fg

