
 
 
 

Protagonistes de conte: Educació Infantil 
Els nens i nenes d’educació infantil coneixeran històries reals de persones que han fet o estan 
fent alguna acció per  millorar la vida de les persones de la seva comunitat. Obrir els ulls, mirar 
al voltant, implicar-se en combatre les injustícies... per deixar les seves poblacions i comunitats 
millor de com les varen trobar. Autèntics protagonistes per la Pau del segle XXI. 

 

Material necessari: 

Aula convencional  
Un mapa o bola del món 
Contes amb imatges, titelles o disfresses 
Música (opcional) 
Nines o titelles de cartró de cadascun dels personatges (opcional) 

 

Temps estimat: 

Aproximadament 60 minuts  

 

Desenvolupament de l’activitat: 

Les dinamitzadores introdueixen la campanya del DENIP d’enguany, explicant el perquè s’han 
escollit aquestes persones i la seva vida. I explicant breument la relació que té allò que han fet 
amb la Pau. 

Explicaran a la mainada que per conèixer bé a cada un dels personatges, els explicaran tres 
contes: 

El conte de la Malala Yousafzai 
El conte de la Rosa Parks 
El conte de la Wangari Maathai 
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Primer moment (5 min):  

Situar les històries en un mapa i parlar dels països, les èpoques i altres curiositats de la vida del 
moment de les històries (edat dels avis, edat dels pares, què s’havia inventat i què no hi havia 
encara…).  

Segon  moment (35-40 min):  

Lectura dels contes, dinamitzada o teatralitzada, relació de la vida de les tres protagonistes 
amb la vida de la mainada de la classe. 

1. Wangari i els arbres de la pau: una història real de l’Àfrica de Jeanette Winter  
2. Sóc l’Adila de Fulvia Degl'Innocenti i Anna Forlati 
3. L’autobús de la Rosa Fabrizio Silei  

Sessió plenària:  

Obrir la plenària resumint les parts més importants de la vida de les persones i assegurant-nos que 
l’han entès bé i que poden relacionar el que acaben d’escoltar i veure amb la Pau. 

Algunes preguntes que us poden ajudar:   

Què han fet per la pau? (buscar un dibuix/il·lustració del llibre que ajudi a entendre-ho), Quines 
conseqüències va tenir el que van fer? (parlar de l’esforç i el sacrifici però també de la recompensa i 
el reconeixement), Com ha canviat el món on han viscut aquestes persones? (què han aconseguit, 
què ha millorat... Buscar una imatge d’abans i una de després per tal de fer més visual el canvi). 

Com es devien sentir les dones quan els hi van fer mal, les van amenaçar o engarjolar? Què  i qui els 
va donar esperances de seguir lluitant per la pau? (Ajudar-los amb les respostes tot respectant la 
seva interpretació). Com es deuen sentir ara, o com es van sentir un cop van comprovar que havien 
ajudat a millorar el món i la vida de moltes persones? Com ens sentiríem nosaltres? Les coneixíeu 
abans, aquestes dones? Creieu que han de ser famoses? Quina de les tres persones us agradaria 
conèixer? Per què? Què li preguntaríeu?  (...) 

Acabar la plenària resumint els trets positius de cada una de les protagonistes de pau i de les 
històries que han sortit a la plenària. Si hi ha temps, es poden deixar activitats per fer a l’aula i 
continuar parlant de les tres protagonistes del Denip d’enguany. 

Fóra bo deixar-los un dibuix o titella de cartró de cadascuna de les tres dones per tal que durant la 
campanya del DENIP les tinguin en un lloc visible de l’aula.  
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