
 

PAUTA ACTIVITAT DENIP ABECEDARI PER LA PAU 

Presentació del DENIP 
1a part: definir pau/violència 
2a part: abecedari per la pau 
3a part: comunicació noviolenta i  comunicació sexista 
Tancament  
 

Presentació:  

Presentar-nos (Flors Sirera) i presentar l’activitat que venim a fer a l’aula pel DENIP. El dia 30 

de Gener es celebra l’aniversari de la mort de Mahatma Gandhi, qui va ser líder polític i 

espiritual que va lluitar per la independència de la Índia de la colònia anglesa. Sempre va 

defensar la resistència política utilitzant la noviolència, utilitzant mètodes com la vaga de fam. 

Mahatma significa ànima gran. Va passar 7 anys de la seva vida a la presó. Va morir assassinat.  

En el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau es recorda la seva mort alhora que s’incideix en la 

necessitat d’educació per la solidaritat, la tolerància, el respecte als drets humans, la 

noviolència i la pau.  

 

1a part:  

Comencem definint conceptes... pluja d’idees amb els alumnes.  

Què és la pau?  

Parlar de la concepció externa a Occident, la pau cap enfora i introspectiva a Orient, la pau 

cap endins.  

Parlar de la pau negativa (absència de guerra i de violència directe, física, verbal i psicològica), 

i pau positiva (absència de violència directe... i també de la violència estructural i cultural i 

situacions que s’han de garantir perquè la pau hi sigui present: 4D, democràcia, 

desenvolupament, drets humans, desarmament... així com justícia social, respecte al medi 

ambient...) 

Parlem també de la cultura de la violència present a les nostres societats (per exemple en els 

jocs i videojocs violents, control de la violència a les pantalles i mitjans de comunicació, la 

violència per exemple als camps de futbol...) 

I de la cultura de la pau: aquella cultura que es basa en el respecte de totes les vides, en 

rebutjar la violència amb un compromís positiu amb la pràctica de la noviolència activa, en 

desenvolupar la capacitat de ser generós compartint el nostre temps i recursos materials amb 

els altres, en escoltar per comprendre’ns en la multiplicitat de veus i cultures en les que ens 



expressem, en preservar el planeta, que significa un consum responsable i amb criteris de 

justícia, i reinventar la solidaritat, per reconstruir unes sòlides relacions entre els éssers 

humans. La cultura de pau es basa a més a més, en els principis enunciats a la Carta de les 

Nacions Unides i en el respecte als drets humans, la democràcia i la tolerància, la promoció 

del desenvolupament, l’educació per la pau, la lliure circulació d’informació i la major 

participació de la dona com enfocament integral per prevenir la violència i els conflictes, i que 

es realitzin activitats encaminades a crear condicions propicies per l’establiment de la pau i la 

seva consolidació.  

Què és la noviolència? Es concreta en una pràctica personal i comunitària cap a la 

transformació de la societat o la resolució de conflictes de manera pacífica, utilitzant eines com 

per exemple la desobediència civil, el respecte pels adversaris, el coratge del compromís social 

per la justícia, mai la passivitat, l’esperit de diàleg i reconciliació... des de la noviolència s’han 

vingut utilitzant diferents estratègies com ara vagues de fam, vagues, denuncies davant les 

autoritats, manifestacions, assegudes, cartells, etc.  

 

2a part:  

Se’ls hi assigna a cada grup una lletra de l’abecedari i farem de nou pluja d’idees de paraules 

que se’ls hi acudeixin relacionades amb la pau de la lletra que els hi ha tocat.  

Es pot obrir la pluja d’idees a altres llengües, o segons quina sigui la lletra que els hi toqui 

també paraules que incloguin aquesta lletra (per exemple la X... que potser sortirà Xenofòbia 

però quines altres? refleXió, coneiXement, cedeiX, auXili, deiXeble...). També es poden 

anomenar personatges de pau amb les lletres que els hi ha tocat. I en algunes lletres jo obriria 

la possibilitat d’anomenar paraules que impedeixen la pau (sempre es pot dissenyar també la 

lletra amb la cara i el dors, paraules a favor, paraules en contra).  

Una vegada feta la pluja d’idees entre tots hauran de crear alguna frase per la pau. Aquesta 

frase ens l’emportarem escrita nosaltres (per avançar feina de cara a fer els vinils).  

També se’ls hi encomanarà la tasca a fer: Hauran de decorar la lletra que se’ls hi ha donat 

com ells creguin, perquè als voltants del DENIP aquestes paraules s’instal·laran a la ciutat.  Es 

mostrarà un powerpoint amb exemples decoratius de lletres intentant avançar com la voldran 

dissenyar avançant feina... amb fotografies d’ells amb les paraules relacionades, amb totes les 

paraules que han trobat de la mateixa lletra, pintant-la, enganxant coses reciclades...? i se’ls 

hi delega que facin aquesta feina a posteriori.  

Caldrà definir la DATA LÍMIT i aclarir si anirem a buscar les lletres nosaltres o demanarem als 

grups que el dia de la instal·lació vinguin a ajudar-nos a fer el muntatge.  

 

3a part:  

COMUNICACIÓ NOVIOLENTA 

Després d’haver fet la pluja d’idees farem pinzellades al tema de la CNV.  

I també fent pluja d’idees iniciem el debat...  

La comunicació pot ser violenta? Què en pensen?  

Resposta= Sí. Es caracteritza per la manca d’escolta durant el procés comunicatiu. Les 

persones que utilitzen aquest llenguatge no escolten als seus interlocutors. Deixen anar el 

missatge, però no els hi importa gens l’opinió dels altres. Aquest tipus de comunicació no vol 

aconseguir acords, el missatge és unidireccional contundent, fort, rebutjant els arguments dels 

altres. El comunicador manca d’empatia.  

Creiem que les paraules poden ferir? Què en pensen?  

Comencem amb exemples de comentaris entre professors i alumnes o alumnes i professors. 

Els hi demanem què senten davant les respostes.  



1. Alumne= Ahir no vaig fer els deures.  

Professor:  

- Doncs les activitats són d’un tema que entrarà a examen i no veig que ho sàpigues 

(amenaça) 

- És la teva decisió. Allà tu. (indiferència) 

- Ja, és perquè et sents cansat i necessites una mica de descans, veritat? La propera 

vegada ho negociarem. Et sembla bé. (empatia) 

2. Alumne= Això que has dit és una tonteria.  

- Com has dit? (en to desafiant)  

- Què sabràs tu (despreci) 

- Vols dir que el què hem dit no t’ha semblat interessant, veritat. Potser tu tens 

altres idees sobre aquest tema que et semblen més adequades? És així? 

T’agradaria compartir-les amb nosaltres? Ens encantaria escoltar-les (empatia)  

3. Alumne: No m’ha agradat aquesta activitat.  

Professor:  

- Totes les activitats no us poden agradar a tots. Segur que la propera va més amb 

el teu estil d’aprenentatge (no tinc en compte la seva necessitat) 

- no? Dons als teus companys els hi ha agradat (no permeto cap singularitat a la 

meva classe) 

- Com et sents quan no t’agrada el què fem a la classe? Enfadat, nerviós... 

necessites opinar sobre el tipus d’activitats que fem a l’aula per sentir-te implicat 

i motivat? Què et sembla si fem una activitat on tots hi pugueu dir la vostra opinió 

sobre les feines que fem? Comptaré amb vosaltres abans de proposar-vos una 

activitat. Què et sembla?  

Com ens podem comunicar de manera pacífica, sense fer judicis, sense humiliar...? a vegades 

emetem judicis, amb o sense mala intenció, així com fàcilment donem la culpa a un altra, 

insultem, el rebaixem, li posem etiquetes, establim comparacions, exigim... ens centrem en 

allò que és bo, dolent, normal, anormal, responsable, irresponsable, intel·ligent, ignorant... 

quan t’expliquin alguna cosa intenta que et descriguin els fets purs i durs, sense afegir judicis, 

motivacions, generalitzacions...  

Per exemple hi ha un pare amb els dos fills al tren. Els nens van fent rebombori. Un passatger 

conclou: aquests nens són uns maleducats. I crida l’atenció del pare. El pare explica que en 

realitat el què passa és que la mare dels nens acaba de morir i els nens estan alterats per 

aquesta situació. (la realitat no és com la veus, els teus judicis són teus) 

Un altra exemple: dic, avui fa fred. És un fet? No. Suposem que hi ha 7º. Si fa fred o no és 

una interpretació que estic fent conforme a la meva experiència. Potser per algú de Noruega 

aquest mateix fet l’interpreta d’una altra manera.  

Un altra exemple: sou molt lletjos. Com us sentiu? I si en canvi us dic, No us trobo físicament 

atractius, canvia la percepció de com ho rebeu? Jo ara simplement observo però no faig cap 

avaluació. 

Podem trobar la manera de dir les coses sense etiquetar, exigir, comparar, emetre judicis...? 

ja que sinó, podem ferir a les persones i podem ferir-nos a nosaltres mateixos. Si cuidem la 

nostra manera de comunicar-nos amb els altres modificarem automàticament la nostra relació 

amb ells.  

La CNV significa deixar-nos dominar per l’amor, el respecte, la comprensió, l’agraïment, la 

compassió i l’interès pels altres i no per actituds egoistes centrades en un mateix, motivades 



per l’odi, prejudicis, avaluacions, desconfiança i l’agressivitat que habitualment dominen els 

nostres pensaments. 

Marshall B. Rosenberg, considerat el pare de la comunicació no violenta va parlar de dos tipus 

de llenguatges: el llenguatge el xacal i de la girafa: 

  

LLENGUATGE XACAL LLENGUATGE GIRAFA  

Judicis moralistes Empatia 

Normes rígides Sentiments 

Exigències Necessitats 

Càstigs i recompenses Peticions 

Hauries de...  Elecció 

Baixa autoestima Aprendre dels errors 

competició Col·laboració 

 

4 components de la CNV: 1. Observació. 2. Sentiment. 3. Necessitats. 4. Petició.  

1. Aprendre a separar entre la observació i l’avaluació. Quan observo que/ quan 

veig/escolto...  

Exemple: Una cosa és dir per exemple, el Marc juga malament al futbol, que dir, el 

Marc no ha marcat cap gol en 20 partits.  

2. Expressar com ens sentim definint el sentiment. Em sento... expressió de sentiments 

sense judicis ni avaluacions ocultes:  impotent, frustrat... 

Quan elaborem un vocabulari de sentiments que ens permeti anomenar o identificar 

de forma clara i precisa les nostres emocions, ens resulta més fàcil connectar-nos amb 

els altres. Al mateix temps que ens fa més vulnerables, l’expressió dels nostres 

sentiments pot ajudar-nos a resoldre conflictes. Les emocions són ‘fets’. Si jo em sento 

trist, o alegre... és un fet que tu no pots discutir. I a més a més és un fet en el que és 

fàcil que tu t’identifiquis amb mi, podent empatitzar. És important el sentit de 

propietat: ‘jo em sento així’, en lloc de: ‘tu em fas sentir així’. La meva emoció és 

meva, i no et puc carregar a tu la responsabilitat d’haver-la generat. L’estic descrivint, 

no buscant-li responsables.  

Si per exemple dic: tinc ganes de picar-te; sento que ja no m’estimes; o em dic: no 

serveixo per a res;... estic expressant els sentiments de manera correcte? No, estic 

emetent judicis. Si dic en canvi, m’entristeix que te’n vagis; m’espanta que diguis això; 

m’alegra que vinguis, estic expressant verbalment certs sentiments.  

3. Identificar necessitats. Perquè jo necessito... aspiro a... voldria que... el que és més 

importat per a mi és... voldria... descripció de les necessitats sense judici 

Les meves necessitats i les teves són essencialment les mateixes. Perquè són 

necessitats humanes i les compartim: seguretat, respecte, reciprocitat... identificar-

les suposa un exercici important d’introspecció. Perquè aquesta situació m’ha enfadat? 

Quina és la necessitat que no està coberta?  

En tot el procés parlo de MI. Dels fets, separats dels MEUS judicis. De les MEVES 

emocions. De les MEVES necessitats. Parlo de mi, no contra tu.  

4. Especificar una petició. Què ens agradaria demanar als altres per enriquir la nostra 

vida? Estaries d’acord en... expressió honesta de la petició 

Arriba el moment d’expressar peticions. Dir el què t’agradaria que passés. Expressar-

ho en positiu, sense caure en retrets ( no dir: m’agradaria que em deixessis de tenir 

mania, que no fossis tant carallot...). Cal expressar les nostres peticions en positiu i 

en termes de ‘fets concrets’ i intentant també no determinar el què vull que tu facis.  



Per això et demano... demana a una altra persona què necessites per satisfer aquesta 

necessitat. Per això et demano que m’avisis amb mitja hora d’antelació si arribes tard 

i així m’organitzo.  

 

Podem demanar a l’altra què ha entès que li demano, per assegurar-nos de que el 

missatge ha estat comprès (escolta empàtica) 

- Quan fas/dius... observació, descripció sense judici...  

- Veig que et sents (expressió de sentiments, sense judicis ni avaluacions ocultes, 

posant-me en el lloc de l’altre) 

- Perquè necessites... descripció de les necessitats sense judicis.  

- Estaries d’acord en (expressió honesta de la petició) com escoltes el què et dic.  

 

 

Exemple dels 4 components en una situació:  

Saps Maria, hi ha una cosa que et vull comentar. Recordes l’altra dia que vem estar amb uns 

amics i vem riure molt a la casa de la Marta. Doncs bé, en un d’aquells moments en grup, vas 

compartir amb tots un secret que t’havia confessat només a tu.  

Això em va fer sentir bastant incòmoda i avergonyida. De cop un tema que ni tan sols jo 

mateixa acabo de gestionar, estava sent exposat a tot el grup i tots ho comentaven lliurement. 

Desde llavors em sento bastant decepcionada i trista amb tu.  

Si t’ho vaig explicar a tu en secret és perquè ets la meva amiga, i necessito saber que et puc 

explicar els meus problemes i dubtes sense exposar-me al judici de ningú més. He de poder 

confiar amb tu.  

Així que si us plau et demano que no tornis a desvetllar un secret que t’he explicat només a 

tu davant de tot el grup.  

 

LLENGUATGE I SEXISME 

La llengua és sexista? (guia per a un ús no sexista de la llengua) 

Què en penseu? Heu identificat en el llenguatge el sexisme? Algú ens pot compartir algun 

exemple?  

Per exemple, perquè s’usa el gènere masculí com a genèric per fer referència a homes com a 

dones? (els nens juguen al pati/ un grup de destacats escriptors, el gerent, el tècnic, el jutge...) 

El llenguatge pot ser excloent i invisibilitzar a les dones... ens xocaria si parlem només en 

femení?  

També sovint es presenta a l’home com a únic subjecte d’acció i de referència i de la dona com 

a dependent o subordinada... El senyor Soler anava acompanyat de la seva esposa i fills.   

Es tracta de manera diferent a cada sexe, minimitzant les dones. Homes = senyor. Dones = 

senyora o senyoreta (informa de l’estat civil i minimitza les dones).  

Diferents qualitats per a les dones (relacionades amb l’estètica) i per als homes (relacionades 

amb la intel·ligència). Els directors visitaven les instal·lacions / Les dones, elegantment 

vestides, visitaren les instal·lacions.  

Ús de gènere femení per a desqualificar i al·lusions pejoratives a les dones o als seus valors, 

comportaments o actituds... plora com una dona. Una fórmula per saber si l’expressió utilitzada 

és correcta consisteix a invertir la frase i col·locar els homes en el lloc de les dones i a la 

inversa. Si la frase sembla inadequada és senyal que és sexista.  



 

TANCAMENT:  

Esperem que l’activitat hagi servit per reflexionar sobre la pau, la violència, la cultura de la 

violència i la cultura de la pau i la noviolència.  

Que siguin conscients dels llenguatge i de l’ús de la comunicació per afavorir a la noviolència i 

a lluitar contra el sexisme ocult en la llengua.  

Que les seves lletres i paraules serveixin per afavorir això conscienciant a la societat en el 

marc del DENIP. 

Agraïments per la participació i col·laboració.  

 

 


