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INSTRUCCIONS PER DECORAR LES PORTES DEL DENIP 

NIVELL: Educació infantil i Cicle inicial de primària 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: 

Decoració de les portes d’entrada de les aules de l’alumnat amb motius que recordin els tallers 
treballats sobre la pau.  

Podeu utilitzar qualsevol tipus de material, només us donem dues instruccions tècniques 
imprescindibles: 

1- La decoració ha de ser a les dues cares de la porta (aula i passadís/pati) 
2- Heu d’enviar-nos una fotografia (vertical) de cadascuna de les cares de la porta 

decorada 

Com decorar-les?  

A través de missatges, dibuixos i colors que representin els valors, actituds o activitats 
desenvolupades durant la campanya del DENIP: “Fem les PAUS”.  

L’objectiu és convertir en un moment màgic l’obrir la porta i entrar en un lloc, un espai o un 
temps de pau i companyonia (sentir-se part d’un grup, escoltada, estimada, relaxada...) al 
entrar a classe. I viceversa, un cop dins l’aula, visualitzar també, a la porta, la sortida a un espai 
de lleure, de seguretat, de justícia, d’alegria (de sentir-se acompanyada, de diversió, d’amistat i 
de trobada...).  

Per fer-ho podeu parlar de sentiments, d’emocions, d’actituds o de comportaments que ho fan 
possible. I pensar imatges i/o paraules -segons l’edat- que ens dibuixen aquest sentir i actuar. 
Això és el que pot quedar plasmat a les portes. 

L’alumnat de cicle inicial pot utilitzar la història del llop i la nena de la caputxa vermella per 
inspirar-se en la decoració de les dues cares de la porta de l’aula. Sempre pensant, però en el 
missatge positiu dels sentiments de Pau i de Justícia. 

TÈCNICA: Collage, mural, pintura, etc. Us deixem imatges extretes d’Internet -no tant pel 
missatge que transmeten- sinó per a idees de materials, colors i jocs que podeu utilitzar per a 
la decoració. 

On enviar les fotografies: a l’adreça de correu cristina.masso@ajgirona.cat 

Quan enviar les fotografies: Abans del dia 30 de gener de 2020 

Com enviar les fotografies: En format JPG com a document adjunt al correu-e indicat. Cal 
escriure al missatge: nom de l’escola, curs i classe (A,B o C) 
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  és la 10ena campanya del DENIP a les escoles de la ciutat de Girona. Una 

campanya promoguda conjuntament per la Unitat de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament 
de Girona i la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme a través 
del seu centre de recursos per la pau, el CeDRe.  

L’objectiu de la campanya és promocionar als centres educatius una visió del concepte de Pau 
que vagi més enllà de la negació de la guerra i els conflictes bèl·lics i que interpel·li la 
responsabilitat de cadascuna de nosaltres en preservar un valor tan anhelat per a tothom. 

 

Podeu trobar més informació sobre les dues entitats a: 

• www2.girona.cat/ca/solidaritat (Ajuntament de Girona) 
• www.solidaries.org (Coordinadora d’ONG Solidàries) 

 

El blog de la campanya conté tota la informació necessària per dur a terme qualsevol activitat 
que es proposa. Us animem a fer-hi un tomb: www.denip.cat 

 

La ciutat gaudeix d’un centre de recursos especialitzat en pau, solidaritat i cooperació que és un 
referent a Catalunya: El CeDRe. Els recursos son de préstec gratuït i l’atenció i acompanyament 
individualitzat a través de cita prèvia.  Podeu consultar-ne els materials a través d’aquest enllaç: 

http://www.solidaries.org/centre-de-recursos/ 

Per a qualsevol dubte, aclariment o suggeriment us podeu adreçar a: educacio@solidaries.org 
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