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PISTES CAP A LA PAU. 
 
 

NIVELL:  A partir de 10 anys 

TEMA:  Pau, cultura de pau. 

DURADA:  50 minuts (30 de joc i 20 de debat i anada/tornada a l’aula). 

 

 

OBJECTIUS 

• Passar una bona estona en grup tot jugant 

• Definir de forma dinàmica el concepte de Pau positiva 

• Destriar aquells valors que ajuden o compliquen el treball per una cultura de pau 
 

 

MATERIAL NECESSARI 

• Un camp ampli  de joc (pista o pati) 

• Paper, llapis i pots per amagar les pistes  

• Cronòmetre o rellotge 
 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

Preparatius: 

Prèviament a l’activitat, l’equip dinamitzador ha de  preparar el material per a les proves: els pots, els 

papers de colors amb les pistes a resoldre... També cal que imprimeixi o dibuixi amb lletres boniques les 

següents síl·labes que es repartiran al finalitzar les proves: 

«La / pau/ no/ és/ ab/sèn/cia/ de/ con/flic/tes, si/nó/ el/ re/sul/tat/ de/ sa/ber/-los/ re/sol/dre. Fi!/» 

S’ha d’estar al centre escolar una bona estona abans per a poder fer els preparatius del joc. El grup de 

dinamització amaga cinc pistes (5 pots) pel pati de l’escola, a cada pot hi haurà cinc proves diferents, una 

per cada equip. Els equips reconeixeran la seva pista pel color de la cartolina de dins el pot, que coincidirà 

amb el color del seu equip.  

Un cop comença l’activitat, s’explica als nois i noies que es farà un joc cooperatiu al pati i el seu 

funcionament i normes. 
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Es formen cinc equips de 4 ó 5 persones i se li assigna un nom de color: Blau (B), Verd (V), Groc (G), Lila 

(L), Taronja (T). 

 

Desenvolupament: 

A la senyal de l’inici del joc els equips han de córrer a trobar les cinc pistes. Finalitza el joc quan TOTS els 

equips han trobat les cinc pistes i per tant, estan a punt de trobar el gran tresor. Caldrà la col·laboració 

de tots els equips per trobar el tresor, ja que a la finalització de cada prova el premi serà una o més lletres 

que juntes formaran la frase d’on trobar el tresor. 

No és una cursa, sinó un joc de pistes en què és important que tots els equips recullin les seves parts del 

codi per a desxifrar-lo i obrir el tresor. 

És important controlar el temps de cada prova per tal que es pugui realitzar amb facilitat reservant uns 

minuts per a desxifrar el codi i fer la posada en comú que ha de permetre a l’alumnat relacionar el que 

han viscut amb la cultura de pau i la pau positiva. 

Al finalitzar cada prova els equips aconsegueixen una síl·laba, que els conduirà al tresor. Llistat de síl·labes 

a repartir com a verificació de superació de la prova:  La / pau/ no/ és/ ab/sèn/cia/ de/ con/flic/tes, si/nó/ 

el/ re/sul/tat/ de/ sa/ber/-los/ re/sol/dre. Fi!/ 

Entre totes i tots, caldrà construir la frase i encolar-la en un paper gran. Un cop finalitzada la frase es 

col·loca al mig de la rotllana (per posteriorment al tornar a classe penjar-la en un lloc ben visible), i es 

reparteix el premi del tresor: postals o un pòster bonic per a la classe, globus per a cada infant, etc. (no 

dur llaminadures ja que no està permesa la seva distribució en molts centres escolars) 

 

INDICACIONS PER A LA DINAMITZACIÓ DEL DEBAT 

Iniciar el debat preguntant què és el que més els ha agradat per al cap d’algunes intervencions 

preguntar quin creuen que és el significat de la frase que han obtingut al final del joc. 

Caldrà buscar una relació entre cadascuna de les proves realitzades i la cultura de pau. Aquí us en 

deixem algunes: 

• Endevinalles: ens basem en l’explicació de les qualitats que té cada animal endevinat i que ens 

serveix per treballar la pau: protecció dels DH, transformació pacífica dels conflictes, 

democràcia participativa, seguretat, desenvolupament, etc. ( recordar el que s’ha fet a les 

formacions i recuperar els apunts a la dinàmica dels animals del blog DENIP 2011) tot adaptant 

l’explicació a l’edat dels nois i noies.  

• Figura de tres potes: què hem hagut de fer per aconseguir-ho?? Quins valors ens serveixen per 

treballar la pau? 
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• Pedres iguals: parlem d’igualtat però tot observant i respectant les diferències (les pedres 

tenen una mida més o menys igual, però segur que ni la forma, ni el tacte ni el color són els 

mateixos) 

• PAU: paraules n’hi ha moltes, hem d’acostumar-nos a fer servir les paraules simpàtiques i 

agradables si volem obtenir millors respostes. Un bon clima és fonamental per a l’exercici de la 

pau.  

 

 

LES  PISTES PER A TRANSCRIURE EN PAPERS DE COLORS I AMAGAR ALS POTS: 

Pot 1:  

1B_Endevinalla: Petit com una nou porta banyes i no és bou. No té peus, però es mou. 

1V_ Busqueu tres pedretes de la mateixa mida i porteu-les a la dinamitzadora. 

1G_ Aneu davant la dinamitzadora i feu entre totes i tots una figura que només s’aguanti amb tres peus. 

1L_Endevinalla: Visc a la selva com un elefant, tinc una disfressa molt elegant que canvia de color segons 

on em moc jo. 

1T_ Escriviu 3 paraules maques que comencin amb la lletra P, tres més amb la lletra A i 3 amb la U. Porteu 

la solució a la dinamitzadora.  

 

Pot2: 

2B_ Escriviu 3 paraules maques que comencin amb la lletra P, tres més amb la lletra A i 3 amb la U. Porteu 

la solució a la dinamitzadora.  

2V_ Endevinalla: Amb nom de gos comença aquest curiós animal, que tot i que no compra, la bossa 

sempre té a mà. 

2G_ Busqueu tres pedretes de la mateixa mida i porteu-les a la dinamitzadora 

2L_ Aneu davant la dinamitzadora i feu entre totes i tots una figura que només s’aguanti amb tres peus 

2T_ Endevinalla: Les cames llargues i ales per volar,  no vaig a missa però visc al campanar. 
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Pot3: 

3B_ Endevinalla: Volant per l’aire i petonejant les flors es passa la vida entre llum i colors. 

3V_ Aneu davant la dinamitzadora i feu entre totes i tots una figura que només s’aguanti amb tres peus 

3G_ Endevinalla: Silenciosa passejant pel caminet, va lentament xino xano. 

3L_ Escriviu 3 paraules maques que comencin amb la lletra P, tres més amb la lletra A i 3 amb la U. Porteu 

la solució a la dinamitzadora.  

3T_ Busqueu tres pedretes de la mateixa mida i porteu-les a la dinamitzadora 

 

Pot4: 

4B_ Aneu davant la dinamitzadora i feu entre totes i tots una figura que només s’aguanti amb tres peus 

4V_ Endevinalla: Té el pas elegant, el coll li fa una essa, de pell rosa i tacte suau endevina’l ben de pressa. 

Podria caure i no cau.  

4G_ Escriviu 3 paraules maques que comencin amb la lletra P, tres més amb la lletra A i 3 amb la U. Porteu 

la solució a la dinamitzadora.  

4L_ Busqueu tres pedretes de la mateixa mida i porteu-les a la dinamitzadora 

4T_ Endevinalla: Volo de nit i dormo de dia, no tinc ulls per soc un bon guia. 

 

Pot5: 

5B_ Busqueu tres pedretes de la mateixa mida i porteu-les a la dinamitzadora 

5V_ Escriviu 3 paraules maques que comencin amb la lletra P, tres més amb la lletra A i 3 amb la U. Porteu 

la solució a la dinamitzadora.  

5G_ Endevinalla: Soc el llaç més ferm, soc mundial i soc potent i faig més noble la gent. 

5L_ Endevinalla: El meu nom és molt curt, la meva vida ben llarga però depenc de què el poruc se’m 

cregui amb valentia. 

5T_ Aneu davant la dinamitzadora i feu entre totes i tots una figura que només s’aguanti amb tres peus 

 



 
  

CeDRe de la Coordinadora d’ONG Solidàries C/Mestre Francesc Civil, 3. 17005 Girona. 
www.solidaries.org/cedre/ 

 

OBSERVACIONS 

Si es preveu que el debat pot quedar entorpit per l’entrega del tresor/premi final. Caldrà canviar l’ordre 

del joc, i avançar el debat i posada en comú com una darrera prova abans de l’entrega del tresor.  

És tan important el joc com l’espai per a la reflexió, per tant, si per algun motiu es preveu que no hi 

haurà prou temps per a tot s’hauran d’eliminar una o dues proves (pots) per fer el joc més curt, i donar 

les dues síl·labes d’aquestes proves eliminades juntament amb altres proves o deixar-les al final com a 

“ajuda” per a desxifrar el codi. 
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