Dret al joc, la cultura i el descans a Mwanza i
Masonga (Tanzània)
Jugar, per a un infant, és la possibilitat de retallar un trosset del
món i manipular-lo per poder-lo entendre. Francesco Tonucci

Dret al joc, la cultura
i el descans
El dret al joc està reconegut per a
tots els infants del món a l’article 31 de la Convenció sobre els
Drets de l’Infant: Els estats membres reconeixen el dret de l’infant
al descans i a l’esplai, al joc i a les
activitats d’esbarjo adequades
a la seva edat, i a participar lliurement a la vida cultural i les arts.
Una obligació assumida pels governs a l’agenda 2030 mitjançant
el compromís de la creació d’espais per a la reacreació.

Infants de l’escola Marist Boys Secondary School a Mwanza.

Què volem?

Per què?

Categoria

Contribuir en el compromís de
l’agenda 2030 per garantir el
dret al joc dels infants i joves
de Tanzània.

El dret al joc és un dels drets
que acostumem a donar per
garantit i oblidem que encara
hi ha moltes coses a fer.

Amb aquest projecte, SED treballa per promoure la participació i la veu dels infants.

A Tanzània, el govern reconeix que els nens tenen un
tracte preferencial per sobre de les nenes: sempre se’ls
dona l’oportunitat de jugar, descansar i el dret a la recreació.
Els germans maristes són presents a Tanzània des de fa més de 25 anys, inicialment al llogaret de Masonga i, més recentment, a la ciutat de Mwanza, tots dos llocs situats a la vora del llac Victòria. És una
presència que s’ha materialitzat en l’administració de dues escoles d’Educació Secundària: Masonga
Secondary School i Marist Boys Secondary School, centres que busquen contribuir a l’educació dels joves
tanzans per al creixement del país. Tot i que als dos centres les respectives direccions miren d’oferir espais alternatius a la formació acadèmica per a la recreació cultural i esportiva, no sempre és fàcil trobar
materials que permetin dur a terme aquestes activitats.
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El parxís de la xocolata
Etapa educativa Infantil i Primària
Durada 1,5 hores
Espai Interior
No totes les situacions de violència tenen a veure amb la guerra i l’abús físic. Hi ha moltes
circumstàncies en què la violència ve donada per la manca d’elements que permetin el desenvolupament de qualsevol individu com a persona. Es tracta de l’anomenada violència estructural. Per construir la pau cal treballar per a l’eradicació d’aquestes mancances que, en el
cas de Tanzània, es tradueix, entre d’altres, en la manca de mitjans i espais perquè les nenes i
els nens puguin jugar, recrear-se i descansar.
Objectius pedagògics •
•

Saber què és la violència estructural.
Conèixer la situació de persones que pateixen les conseqüències de les
desigualtats econòmiques i socials.
• Analitzar superficialment les causes d’aquest tipus de violència.
Desenvolupament de L’activitat consisteix a jugar al parxís, però amb algunes regles modificades.
l’activitat El parxís és un joc de taula per a quatre jugadors on s’ha d’aconseguir que les
quatre fitxes surtin de casa seva i recorrin tot el tauler fins a arribar al centre.
Els colors tradicionals de les fitxes són el vermell, el groc, el blau i el verd.
Cada parxís té un educador que fa de dinamitzador del joc i n’indica l’evolució
en cada moment seguint la taula de regles. Les indicacions i regles marcades
per la persona dinamitzadora no es poden qüestionar, ja que representen les
circumstàncies de la vida tal com es produeixen. A mesura que avança el joc,
l’animador o un altre educador que faci d’observador ha d’anar anotant a la
taula el que li va passant a cada personatge per poder-ho recuperar i compartir a l’avaluació final.
Es tracta d’una activitat dissenyada per l’Escola de Cultura de Pau. Pots trobar
la fitxa del joc (en castellà) amb la seva explicació completa al següent enllaç:
http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/dinamicas/cas/17_parchis_chocolate.pdf
Material necessari •
•
•
Avaluació •

•

Un joc de parxís cada dotze participants.
Material annex: la fitxa de regles, les fitxes dels personatges, la fitxa de
recopilació d’informació dels personatges.
Bolígrafs.
Fem una mica de memòria col·lectiva i recapitulem les coses més interessants que han passat. Què és el que més us ha impactat del que ha viscut
el vostre personatge? Com us ha fet sentir? És important partir de les emocions que els han afectat durant el joc i descobrir-ne els motius. Quines
han estat les circumstàncies de cadascun dels personatges? Què tenen en
comú? Què els diferencia?
Compareu el joc amb la realitat: Hi ha aquests tipus de desigualtats? Quins
tipus de desigualtats heu identificat al joc? Quines creieu que es produeixen a la realitat? Quines diríeu que en són les causes? Com creieu que
es podrien reduir les desigualtats?
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