Educació en drets i ciutadania global - Activitats i recursos

ACTIVITAT #02

BINGO DE LA PAU
Per construir la pau ens hem de centrar en les coses que ens uneixen, no en les
que ens diferencien. Què tenim en comú amb els que ens envolten? Devem tenir
també alguna cosa en comú amb els qui viuen en llocs llunyans? Fem bingo!

Objectius
l

Celebrar el Dia de la Pau (30 de gener).

l

Estimular la reflexió sobre els elements

30G

30 GENER

Dia de la Pau

que ens permeten construir la pau de
manera proactiva.
l

Fomentar una visió de la pau quotidiana

Bingo!

vinculada a la nostra responsabilitat
personal.

Materials necessaris
l

Annex 1: targetes de bingo.

l

Llapis, bolígrafs o retoladors.

Expliquem a l’alumnat que celebrarem el Dia de la Pau i que per
això jugarem a un bingo una mica especial. L’objectiu és que
cadascun de nosaltres puguem completar la nostra targeta de
bingo, trobant què tenim en comú amb altres infants de la classe.
l Prèviament a l’activitat, imprimeix les targetes de bingo, una
per participant. Hi ha una versió de la targeta en blanc, per si
prefereixes incloure-hi elements més propers a les necessitats,
interessos i objectius de l’aula.
l Reparteix les còpies de la targeta de bingo. Explica que
inclouen característiques o descripcions com ara "m’agrada anar
en bicicleta" i que han de trobar algú de la classe que pugui
signar aquella casella, perquè aquella descripció el defineix. Una
mateixa persona no pot signar més d’una vegada la mateixa
targeta, encara que coincideixi amb diverses de les descripcions.
Quan algú tingui la seva targeta plena de signatures, s’asseu a la
seva taula, encara que pot continuar signant les targetes dels altres.
l Les targetes inclouen una casella en blanc, perquè cada
participant hi inclogui una descripció personal que altres puguin
signar.

El joc acaba quan tots tenim les nostres targetes signades. Les
podem col·locar en un lloc visible de la classe perquè tots
puguem veure què tenim en comú amb la resta i reflexionar
sobre el joc:

Feu fotografies de l’activitat o graveu-ne un vídeo per elaborar una notícia per al blog o el diari del centre educatiu o
per a xarxes socials. A més, podeu publicar la notícia a
www.enredate.org/bloc , per compartir la vostra experiència amb altres centres enredats amb UNICEF.
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l

Ha estat fàcil omplir la nostra fitxa?
Ens ha sorprès alguna de les signatures? Quines coses no
sabíem dels nostres companys de classe?
l Quanta gent s’assembla en coses que no imaginàvem?
l Tens alguna cosa en comú amb cada persona de la classe?
l Per què és important trobar punts de coincidència amb altres
persones?
l

www.enredate.org

ACTIVITAT #02 ANNEX 1. Targetes de bingo

BINGO! Busca algú que…
Sap nedar

Li agraden les patates
fregides

Menja verdures

Fa esport

Té un gos

Ha estat en un altre país

Té una germana

No té germans ni
germanes

Algú de la seva família viu
en un altre país

Li agrada la xocolata

Sap xiular

Té una mascota que no és
un gos ni un gat

Sap anar en bicicleta

Fa anys el mateix
mes que tu

Li agraden les flors

Li agrada pintar

Li agrada anar d’excursió

Corre ràpid

Li agrada el gelat

Parla un altre idioma

Li agraden les
matemàtiques

Té el mateix color
preferit que tu

Té el mateix color
d’ulls que tu

Té un germà

www.enredate.org
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