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PROPOSTA 
D’ACTIVITATS
(8 - 10 anys)
Llops i Daines



Generem Pau
“La pau no és solament l’absència de la guerra; mentre hi hagi pobresa, 
racisme, discriminació i exclusió, difícilment podrem assolir un món de pau” 
(Rigoberta Menchú)
 
Un any més volem fer arribar la Llum de la Pau de Betlem als agrupaments, 
grups de joves, parròquies, escoles i comunitats. Enguany farà ja 20 anys 
que ho fem plegats: El 20 de desembre de 1999 portàvem per primera 
vegada la llum a Catalunya, concretament en un acte organitzat a la ciutat 
de Sant Boi de Llobregat. De llavors ençà, hem seguit apropant-vos aquesta 
llum que els escoltes de Viena recullen de la cova de Betlem on va néixer 
Jesús i que simbolitza el missatge de pau del Nadal.

I com diu Rigoberta Menchú, aquesta pau no és solament l’absència de 
guerra, si no que sempre cal detectar aquelles injustícies que no ens 
permeten assolir la pau. Els materials que us oferim any rere any sempre 
busquen ajudar-nos a reflexionar i a prendre les  accions personals i grupals 
que ens permetin avançar cap a una societat més justa. Això sí que ens 
acosta realment al que hauria de ser la celebració Nadalenca i el naixement 
de Jesús entre els més desafavorits.

Cada any procurem que els materials treballin un tema concret. Enguany 
volem denunciar les desigualtats de gènere. És a dir, tot allò que no permet 
l’apoderament de totes les persones, sigui quin sigui el seu gènere, per ser 
i fer tot allò que vulguin. També volem posar l’accent en la gran tasca que 
fan i han fet aquestes persones, sovint invisibilitzades, en la lluita per la 
pau. Desgraciadament seguim sent una societat patriarcal on la violència 
masclista augmenta en comptes de disminuir. Des del feminisme recordem 
que encara hi ha molta feina a fer.

En el terreny educatiu fa més de 40 anys que a Catalunya, des de 
l’escoltisme i el guiatge i des de la majoria d’escoles s’aposta per l’educació 
conjunta de noies i nois. I d’aquí sorgeix la coeducació*, com el “conjunt 
de continguts i estratègies d’intervenció educativa intencionada amb la 
finalitat de promoure un desenvolupament lliure de la limitació imposada 
pels estereotips de gènere i així produir canvis en el pensament, l’actitud 
i el comportament de les persones” *. Tot a així, no sempre s’aplica 
correctament i encara queda molta feina per fer i sempre ens hem de 
replantejar i actualitzar la nostra tasca educativa.

Aquests materials són una petita mostra del que hi ha publicat sobre el 
tema, us anirem deixant enllaços a d’altres recursos a la web dels materials. 
Esperem que us ajudin.
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Recurs 1
Cançó

Us proposem utilitzar les situacions 
mostrades en diferents dibuixos amb text 
del llibre “Amb ulls de nena”, per poder fer 
un debat amb els infants sobre les diferents 
situacions. El llibre no és gratuït i no el podem 
reproduir en els materials, però té un preu 
força econòmic i a internet podeu accedir a 
algunes pàgines gratuïtament.

“Amb ulls de nena” d’Amparo Tomé i 
Francesco Tonucci (FRATO). Editorials Graó.

https://cat.grao.com/ca/producte/amb-ulls-
de-nena

REVOLUCIÓ - LES KOL·LONTAI
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=65&v=DqNqCP1g5vg

Hi ha un camí no gaire lluny que et durà on 
sempre has volgut. 
Te diran que no pot ser, que el destí no es 
pot canviar. 
Però només depén de natros. 
Tanca els ulls, dóna’m la mà, apreta els 
punys, alça’t dempeus, torna a lluitar!

Som combat, l’exèrcit de pau convençut 
ferm i rebel. 
Cal ser fort, aixecar el cap, creure que el 
món se pot canviar. 
No podran fer-mos callar, massa veus 
cridant veritats. 
Pintarem pancartes junts, cantarem per lo 
que és just.
A la mà una guitarra, lo clavell penjat del 
braç, que ja n’hi prou de claudicar, bon cop 
de falç!

Som la gent que ha decidit dibuixar nous 
horitzons 
i llaurar un digne futur pels que vindran i els 
avantpassats que s’hi van dixar la pell pels 
nostres drets, per uns ideals.
Som-hi totes, valentes cal ser, juntes som 
més fortes, 
que tot està per fer! Tanca els ulls, dóna’m la 
mà. crida amb mi sense temor: revolució!

Som la gent que ha decidit dibuixar nous 
horitzons. 
Construir un nou país en igualtat, lliure i en pau. 
Tanca els ulls, dóna’m la mà, crida en mi 
sense temor: revolució!

Recurs 2
Dinàmica
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Recurs 3
Imatge

“La cocodrila Pratina s’en va a la neu”
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=213&v=Un-XyjsPfCU 

Us proposem un conte en format vídeo per 
projectar als Llops i Daines. A part del missatge 
que es dóna sobre l’esforç i el respecte per 
a un mateix i els altres, és un conte que fuig 
dels estereotips típics dels contes clàssics. Us 
animem a comparar-los amb altres contes per 
analitzar amb el grup (podeu lligar aquesta 
activitat amb la descoberta que us proposem 
en aquests materials).

També disposeu de la versió escrita i 
descarregable a l’enllaç: 
https://issuu.com/biblioteca.antoniomartin/docs/
la_cocodrila_pratina_se_va_a_la_nieve

Recurs 4
Pregària

ATENCIÓ!
És obligatori ser feliç ...
Heu de comprar de tot ...
Heu de somriure ...
Us heu de divertir ...

Tot està ple de colors i llums,
tothom respira felicitat.
perquè arriba el Nadal !!

Però...
Any rere any tot continua igual ...
existeixen infants que es moren cada dia ...
països que compten els dies que els falta 
per morir ...

Guerres sense sentit,
fam que creix i engreixa a altres ...
Estats rics i sobrats i
d’altres pobres i sense ajut.
Però seguirem fent «maratons»...
i un any més la nostra consciència tranquil·la ...

No és un poema ni volia que ho fos,
aquests dies ni això es mereixen...
dies de mentides i enganys,
de felicitat comprada i d’hipocresia ...

Per a mi només podrà existir un Nadal,
el Nadal de la igualtat,
de la solidaritat i del compromís.

Aquell Nadal que es converteixi en etern...
en real per sempre...

Un nou any arriba,
Però per a qui?
El que és segur és que serà exclusiu per a un 
quants ...

Però aquella pau del plor d’un infant existeix,
una pau que inunda el món ...
que surt del simple plor d’una criatura.

Per als qui encara sabeu somiar,
per als qui encara creieu en utopies,
per als qui us costa agafar la son pel que 
veieu...
Per a tots vosaltres BON NADAL!

Recurs 5
Descoberta

Us proposem anar amb el grup d’infants a 
biblioteca més propera per llegir uns quants 
contes. Cada infant pot escollir el que vulgui, 
llegir-lo i explicar-ho als altres. Després amb 
el grup mirarem de detectar els estereotips 
de gènere dels contes clàssics i veure si 
podem trobar contes on no apareixen 
aquests estereotips (Aquí en podem fer 
una selecció nosaltres). Podem fer un pas 
intermedi, en què fem grups perquè treballin 
el conte per després posar-ho en comú amb 
tot el grup.
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Un cop llegit un conte es poden fer diferents 
preguntes per descobrir si hi ha estereotips 
de gènere:

Que t’ha semblat el conte?
Qui és el protagonista o la protagonista?
Què ens explica la història?
Si tu expliquessis aquesta història 
canviaries alguna cosa?

Al final podem fer un recull de contes no 
estereotipats que ens agradin per anar 
llegint-los en diferents ocasions. 

També es pot animar al grup a escriure els 
seus propis contes!
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