
Benvolgudes famílies, 
 
 
Aquest missatge és per informar-vos sobre diverses accions que s’estan portant a 
terme des de la Comissió de Calidoscopi de l’AFA en relació a la greu situació que 
està patint el poble ucraïnès.  
 
 
Fa uns dies ens vam reunir amb la direcció de l’escola per compartir neguits i algunes 
propostes al respecte. A la reunió va assistir també l’Oscar Mateos, pare d’I5, que és 
professor de relacions internacionals de la Universitat Ramon Llull i es dedica a 
l’anàlisi de conflictes i a l’Educació per una cultura de pau. 
 
 
A continuació us fem un breu resum d’algunes de les qüestions que vam comentar i 
que poden ser del vostre interès: 
 
1.- Es va destacar la necessitat de fer arribar al professorat material educatiu i 
pedagògic per treballar en els diferents nivells la comprensió de les causes de la 
guerra, el greu impacte que està tenint sobre la població civil i la importància de 
treballar per posar els fonaments d’una cultura de la pau més enllà de la conjuntura 
actual. Es va subratllar la dificultat de treballar-ho amb els més petits, acordant 
potenciar una estratègia pedagògica que ajudi sobretot a treballar amb aquest grup 
qüestions més de fons (valors de la cultura de pau i l’educació per la pau). 
 
Alguns dels materials que es van fer accessibles són els següents: 

• Per evitar conflictes com el d’Ucraïna: eduquem per a la pau 
• Com parlar a nens, nenes i adolescents sobre desastres, emergències i 

catàstrofes 
• Idees i recursos per abordar la guerra d’Ucraïna a l’aula i a casa 

 

2.- Vàrem copsar la necessitat també de fer circular alguns missatges que entitats com 
la Federació catalana d’ONG està enviant per orientar a les famílies davant la voluntat 
de donar un cop de mà amb el que està succeint, com per exemple: 

• 10 pautes per col·laborar en l’emergència humanitària i proporcionar ajuda a 
Ucraïna 

• Què puc fer per donar suport a la població víctima del conflicte a Ucraïna? 
• Vull acollir persones ucraïneses, com fer-ho? 

 

 

3.- Vam donar suport a la intenció de l’escola -acordada ja en dies anteriors a la nostra 
reunió- de treballar aquesta situació a les aules i de potenciar la possibilitat de que el 
conjunt de la comunitat educativa pugui expressar en els propers dies en uns murals a 
les entrades de l’escola els seus missatges i neguits respecte a la situació actual. En 
correu del passat 14 de març l’escola ho expressava de la següent manera: 
 
 

https://www.unicef.es/cat/educa/blog/com-parlar-nens-desastres-emergencies-catastrofes
https://diarieducacio.cat/idees-i-recursos-per-abordar-la-guerra-ducraina-a-laula-i-a-casa/
https://www.lafede.cat/ca/emergencia-humanitaria-a-ucraina-com-ajudar/
https://www.fonscatala.org/ca/comunicacio/noticies/que-puc-fer-donar-suport-la-poblacio-victima-del-conflicte-ucraina
https://www.lafede.cat/ca/vull-acollir-persones-ucraineses-com-fer-ho/


“Durant els propers dies, en parlarem a les aules i farem un acte simbòlic on els 
més grans faran un manifest i el compartiran en un moment de trobada per 
comunitats. També podran deixar la seva empremta i expressar idees i 
missatges d'esperança o desitjos en uns murals que estaran penjats a les 
diferents entrades de l'escola. Seran uns murals on tothom pugui dir la seva i 
fer "un clam per la pau". Aquest murals no són només d'alumnat. Mestres, 
monitoratge, cuineres, conserge, famílies,... també podeu entrar i expressar el 
que creieu de manera positiva en aquests murals.” 

 
 
4.- L’escola va suggerir la possibilitat d'organitzar una trobada entre el professorat de 
la comunitat de grans (4t, 5è i 6è) i l’Oscar Mateos el proper 5 d’abril amb l'objectiu 
d'intercanviar impressions i experiències sobre el treball que s’està fent sobre aquesta 
qüestió a l’aula. 
 
 
5.- Finalment, es va també comentar la necessitat d’organitzar algun acte o espai que 
servís per recollir fons per les organitzacions que estan treballant en la frontera amb 
Ucraïna i acollint als centenars de milers de refugiats que estan arribant, però també 
per sensibilitzar respecte la situació que pateixen moltes altres persones refugiades 
que fugen en aquests moments de conflictes a Síria, l’Afganistan, Etiòpia o la 
República Democràtica del Congo. 
 
 
En paral·lel, diverses famílies s'han posat en contacte amb l’escola en els darrers dies 
amb la voluntat també de donar un cop de mà davant de la situació actual a Ucraïna. 
Per tot això, hem vist la necessitat de crear un Grup de treball per poder donar forma i 
concretar aquest acte per a que s'hi puguin sumar totes aquelles persones que vulguin 
col·laborar amb aquesta qüestió d’alguna manera. 
 
 
El grup de treball es reunirà de forma virtual per primera vegada aquest dijous 24 de 
març a les 21h, passarem enllaç a través del grup de whats. 
 
 
6.- En la reunió de l’AFA del passat 21 de març, algunes persones també van informar 
sobre les creixents peticions d’algunes organitzacions que estan oferint acollida a les 
persones refugiades que estan ja arribant a Catalunya. Aquestes organitzacions estan 
demanant suport material amb l’enviament d’aliments, de material de pintar pels 
infants o amb cotxets per bebès i altres utensilis. En els propers dies tractarem de 
parlar amb l’escola per tal de concretar aquesta qüestió per totes aquelles persones 
que vulguin contribuir d'alguna manera. 
 
 
Moltes gràcies per la vostra atenció, i podeu fer-nos arribar qualsevol proposta o 
comentari al següent correu: calidoscopi@ampapidenxandri.org 
 
Cordialment, 
 
Comissió Calidoscopi 

	




