
INTRODUCCIÓ

El proper 30 de gener se celebra el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau (DENIP), una jornada 
que, des de fa 50 anys, promou la cultura de pau i la noviolència entre els més joves. 

Aquest any, FundiPau (Fundació per la Pau) fa una proposta a les escoles adreçada al tercer 
cicle de primària, a l’ESO i a batxillerat: reflexionar amb l’alumnat sobre el greu problema que 
representa la presència massiva i el descontrol de les armes al món, un factor que dificulta enor-
mement la consecució de la pau.  

El motiu de la proposta és que el 2013 serà un any clau per a l’aprovació d’un Tractat sobre 
Comerç d’Armes que frenaria el descontrol actual en la compra i venda d’armament. Del 18 al 
28 de març, els 193 estats del món, reunits en una conferència diplomàtica a les Nacions Unides, 
a Nova York, han d’aprovar el text que ho faci possible. 

La proposta pel DENIP que fa FundiPau pretén recollir el màxim nombre possible d’arguments 
en favor de controlar les armes. Aquests arguments s’enviaran a la campanya internacional Ar-
mes Sota Control, de la qual és membre FundiPau, i a les Nacions Unides. 

PEL CONTROL
DE LES ARMES!

DIGUES LA TEVA

Proposta didàctica pel DENIP 2013



OBJECTIUS

· Prendre consciència del greu problema que representa el gran nombre d’armes que hi ha al 
món sense cap mena de control.
· Donar arguments concisos i clars pels quals és necessari controlar les armes. 
· Ajudar la campanya Armes Sota Control a fer pressió als nostres governants per aconseguir 
un bon Tractat el març de 2013.

ACTIVITAT

Organitzar un debat a classe sobre el perquè és necessari controlar les armes. La sessió ha de 
concloure amb l’elecció dels 3 arguments principals (els més repetits, els més votats...). 

PROCEDIMENT

1. Obtenció d’informació per part dels alumnes a partir dels enllaços que proposem al final 
d’aquest document. El professor/a haurà d’escollir els més adients segons el nivell dels seus 
alumnes.

2. Debat. Amb tota la informació recollida, fer grups de treball on es debati per quin motiu 
s’han de controlar les armes. Han de sortir 3 arguments. 

3. Posada en comú dels arguments que han sortit en cada grup. Explicar per què s’han esco-
llit i apuntar-los a la pissarra. 

4. Escollir els 3 arguments que hagin sortit més o arribar a un consens sobre els tres que es 
considerin més importants.  

5. Fer un document en pdf que reculli els arguments finals i enviar-lo a FundiPau  
(info@fundipau.org). Si podeu, penjeu-lo a la web del centre i enllaceu-lo al Mapa DENIP.

Mapa DENIP

El gener de 2012, FundiPau va posar a disposició de les escoles el Mapa DENIP, un mapa col·laboratiu 

que permet a cada centre enllaçar-hi les activitats que ha realitzat durant el DENIP. 

Si durant la sessió de treball es fan fotos, o es filma l’activitat, o en resulta algun document (pdf, passi 

de diapositives, etc.), podeu penjar-lo a la vostra web i enllaçar-ho al Mapa DENIP 2013.

www.fundipau.org/denip



RECURSOS
 
PLANES WEB

Plana web del Tractat de Comerç d’Armes feta per FundiPau •	
www.fundipau.org/tca

Plana web de la Campanya Armes Sota Control en castellà  •	
www.controlarms.org/home/es

Plana web de Nacions Unides sobre el Procés del TCA •	
www.un.org/disarmament/ATT

VÍDEOS

Animacions del Concurs d’Animacions per la Pau: •	
Construeix la pau 2.0 www.fundipau.org/concurs/lang/ca/2012/10/construeix-la-pau-2-0

Una bala perdida www.fundipau.org/concurs/lang/ca/2011/02/una-bala-perdida-2

Canviem el món www.fundipau.org/concurs/lang/ca/2012/10/canviem-el-mon

Retroceso www.fundipau.org/concurs/lang/ca/2011/02/retroceso

No es un juego www.fundipau.org/concurs/lang/ca/2011/02/563

Danger global army www.fundipau.org/concurs/lang/ca/2011/02/danger-global-army

Vídeo de 20 minuts sobre la campanya per controlar les armes. Subtitulat en català •	
http://youtu.be/Zr9Hp6MlvdM

Pel·lícules relacionades amb el tema: •	 El senyor de la guerra i Ciutat de Déu

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Entrevista a Jordi Armadans director de FundiPau, al Canal 33 •	
www.tv3.cat/videos/4195970/Entrevista-324---Jordi-Armadans-director-de-la-Fundacio-per-la-Pau

Article de La Vanguardia sobre la Conferència Diplomàtica del Juliol de 2012 •	  
www.fundipau.org/sala_premsa/docs/lavanguardia_30072012.pdf

Nota de Premsa de FundiPau sobre la nova i definitiva conferència diplomàtica  •	
de març de 2013 
www.fundipau.org/sala_premsa/interior_premsa.php?id=257

DOCUMENTS

Resolució del Parlament de Catalunya en suport del Tractat sobre Comerç d’Armes •	
www.parlament.cat/getdocie/9010673

Tríptic de FundiPau sobre la Campanya Armes Sota Control •	
www.fundipau.org/tca/triptictca.pdf

www.fundipau.org


