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Trets 
identitaris 

1/

Justícia i Pau som una entitat sense ànim de lucre, creada l’any 1968 
que té per finalitat la defensa i promoció dels drets humans, la justí-
cia socioambiental i la cultura de la pau. Treballem per aquest objec-
tiu seguint les petjades del nostre estimat referent i president durant 
anys, Arcadi Oliveres, sempre des d’un enfocament d’esperança amb 
perspectiva de transformació.

Som una entitat profundament arrelada en un cristianisme de 
frontera que treballa pel diàleg i la reconciliació dels pobles, acol-
lint la diversitat com a valor fonamental; respectant les diferències 
com a garantia d’una societat intercultural i plural; i defensant la 
dignitat vulnerada de qualsevol persona i/o col·lectiu.



4 Projecte educatiu 22/25

Eixos d’acció

DRETS 
HUMANS
Contribuïm a crear una cultura 
dels drets humans a les nostres 
societats, incidint políticament 
i socialment en defensa dels 
drets socials i especialment, 
dels col·lectius més silenciats.

CULTURA 
DE PAU
Promovem i eduquem en la 
cultura de pau, la no-violència, 
la democràcia i la convivència 
des d’un enfocament de diàleg 
intercultural i interconviccional, 
amb perspectiva de la cultura de 
trobada amb les/els altres.

JUSTÍCIA 
RESTAURATIVA 
Promovem un model alternatiu 
de justícia penal, menys basat en 
el càstig i orientat en la restau-
ració del dany causat pel de-
licte, l’acompanyament social de 
l’infractor i la reconciliació amb 
la víctima.

ECOLOGIA 
I JUSTÍCIA
Promovem un model de desenvo-
lupament humà global alternatiu, 
just, respectuós del bé comú i el 
medi ambient, que integri les po-
blacions més desprotegides i que 
reforci el treball en xarxa.

Treball en xarxa
Les nostres propostes educatives:

 Sorgeixen del treball de col·laboració amb altres entitats i/o agents educatius.
 Reforcen els vincles establerts amb escoles, entitats i instituts.

 Són fruit d’una tasca interdisciplinària i integral.
 Provoquen iniciatives compartides.

2/
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Plantejament 
educatiu
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Proposta pedagògica 
transformadora

transversalitat
garanteix la perspectiva 

transformadora de manera 
transversal

participació
activa

facilita la participació de la comunitat 
educativa, tercer sector 

i ciutadania de forma activa

canvis
culturals
genera noves mirades 

i propicia canvis culturals

continuïtat
contempla mecanismes que 
garanteixen l’encadenament 

de nous aprenentatges

millores
avaluables
incentiva millores i canvis, 

visibles i avaluables

transformació
vivencial
inclou una fonamental 

transformació vivencial 

4/
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generació
de coneixement

un moviment constant que genera 
coneixement innovador i creatiu

innovació
incorpora aspectes 

creatius i innovadors

avaluació
continuada

garanteix processos 
d’avaluació continuada

replicabilitat
permet poder replicar-la a totes les 

nostres accions i territoris

construcció
compartida

promou processos de construcció 
compartida com a estratègia 

fonamental per a l’eficàcia 
de l’acció educativa

comunicació
transformadora

comunica per transformar
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Claus
de la intervenció
educativa

PROTAGONISME DELS NOIS I NOIES
 

/actiu
que participa i decideix, treballant en equip  i aportant la seva particularitat i vàlua

/autònom
compromès amb la construcció del  seu propi aprenentatge

/motivat 
tractat com a igual i contínuament motivat, tot garantint la generació d’il·lusió, amb confiança i en 
un ambient de calma

/conscient  
en constant moviment, creixement i avaluació per tal de garantir que l’experiència pedagògica sig-
nifiqui un repte estimulant continu

5/
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EN I PER LA DIVERSITAT 

/marcs interculturals 
respectant els diferents marcs culturals

/interessos i motivacions multiples 
garantint el poder treballar els diferents interessos i motivacions

/estils d’aprenentatge diversos
tenint cura dels diferents estils d’aprenentatge

/amplitud de mirada 
generant un clima de respecte i coneixement de les diversitats

1
2

3

Els TrEs PrinCiPis 
dE la inTErCulTuraliTaT

Reconeixement 
de la diversitat

interacció positiva 
i diàleg intercultural

igualtat real 
de drets, deures 
i oportunitats
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DINÀMICA DE COOPERACIÓ

/treball en equip 
seguint un objectiu comú, un pla de treball compartit i animant a la presa de decisions cooperativa

/dinàmiques col·laboratives
distribuint les tasques, cercant la complementarietat i l’ajuda mútua

/interdisciplinarietat 
garantint un abordatge global i integrat

/reforç de vincles 
entre les persones dels grups, amb altres grups, agents i entitats

/sinergies 
interacció amb altres agents, grups i entitats 
amb interessos comuns i complementaris

/iniciatives compartides 
establint complicitats i compartint projectes 
amb altres agents, grups i entitats
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DINÀMIQUES CÍCLIQUES 
D’ACCIÓ-REFLEXIÓ COMPARTIDA  
DINÀMICA D’APRENENTATGE SERVEI

/obrir els ulls 
garantint la descoberta de realitats, cercant reptes i donant resposta a les necessitats

/implicació/reflexió personal
essent conscients fins a quin punt som part del problema o part de la solució

/contrast 
amb persones diverses per intercanviar vivències i punts de vista

/anàlisi i formació 
investigant les causes sistèmiques i profundes

/acció transformadora
veure, planificar, actuar, avaluar, celebrar i compartir

/avaluació 
de l’acció i la incidència però sobretot del propi procés i progrés

/reiniciació del cicle 
implementant propostes de millora i obertura a altres realitats
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Perspectiva global
de la proposta educativa
DE LA PETJADA DE CO2  A L’EMPRENTA CO4

Propiciar un canvi de cosmovisió, de model conviccional, d’escala de valors i de conducta, des d’una visió 
esperançada en un model de desenvolupament més humà i sostenible.

6/
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Petjada CO2

una conducta: egoista, individualista, 
consumista, explotadora, depredadora, 
frenètica, insensible, passiva, tancada, 
superficial, agressiva, excloent, etc.

Una escala de valors que prioritza: 
• el “tenir” per sobre del “ser”
• el desig propi per davant del bé comú
• la competitivitat i la llei del més fort
• el plaer momentani i la superficialitat
• l’activisme i la impulsivitat 
de la confrontació

Un model conviccional hegemònic basat en:
• la natura entesa com a recurs a explotar
• el paradigma del creixement il·limitat 
• la tecnolatria
• un desenvolupament exclusivament 
tecnoeconòmic
• la cultura de l’autosuficiència, 
la indiferència i el descartament
• la cultura de l’agressivitat i la por
• el benestar centrat en les possessions 
materials

Una cosmovisió antropocèntrica i, egocèntrica 
i androcèntrica, que situa la humanitat, 
deslligada de la natura, en el centre de 
l’univers i, l’interès individual per sobre del de 
la comunitat, i la “masculinitat autosuficient” 
per sobre de la “feminitat vulnerable”

Empremta CO4

Una conducta: generosa, fraternal, sòbria, responsable, 
solidària, reflexiva, sensible, compromesa, oberta, 
transcendent, dialogant, inclusiva...

Una escala de valors que prioritzi:
• el “ser” per sobre del “tenir”
• el bé comú com a part del desig propi
• les relacions interpersonals fraternes
• el lligam amb la natura, la pau i la llibertat interiors
• la gratuïtat, la contemplació, la bellesa...
• la cooperació i el suport mutu

Un model conviccional basat en:
• la natura, àmbit de vida, com a do a protegir i com 
a bé a compartir
• el paradigma de l’equilibri harmònic 
i la interconnexió
• un desenvolupament integral que incorpori totes 
les dimensions (relacions interpersonals, sentit, 
cultura, trobament, contemplació, bellesa...)
• la cultura de la vulnerabilitat i la cura
• la cultura del diàleg i la pau
• el benestar centrat en la pau interior 
i en un desenvolupament personal harmònic

Una cosmovisió agraïda, descentrada, 
ecodependent i interdependent d’una humanitat 
global que se sap vulnerable, part de la natura i 
en estreta relació amb tots els éssers que habiten 
aquest planeta, la casa comuna que hem rebut com 
un do i hem de cuidar per a les generacions futures.
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Una acció educativa per generar canvis personals profunds 
i permanents pel que fa a:

nsciència

mpromís nstància

herència

/ una mirada atenta a la 
realitat i una altra manera 
d’entendre el món que genera 
un canvi de mentalitat 
i de cosmovisió.

/ Implicació en els processos 
de transformació socio-
ambiental comunitaris

/ Un procés de creixement 
personal continuat que generi 
resiliència i permanència en 
els canvis personals i en el 
compromís.

/ un estil de vida d’acord 
amb els valors de la cultura 
de la pau i de la cura
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GENERACIÓ DEL CANVI
a partir de dues dinàmiques que es retroalimenten:

Dinàmica 
de canvi personal, 
a mesura que el cicle MOTIVACIÓ-REFLEXIÓ-ACCIÓ 
es repeteix s’amplifica:

la motivació, inicialment extrínseca, 
passa a ser intrínseca 

la reflexió s’aprofundeix 

l’acció va guanyant potència

Dinàmica 
de canvi col·lectiu, 

fruit de la unió dels processos de 
MOTIVACIÓ-REFLEXIÓ-ACCIÓ de diverses persones:

fa possible que es puguin vèncer les inèrcies

facilita la incorporació progressiva 
d’altres persones,

com més persones hi ha menor és la resistència 
i és més fàcil avançar.

canvis
personals

canvis
externs

motivació

refLexióacció

Els TrEs PrinCiPis 
dE la inTErCulTuraliTaT

igualtat real 
de drets, deures 
i oportunitats
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CON-
TACTE
JUSTÍCIA I PAU
C/ Roger de Llúria 126, 3r-1a
08037 Barcelona
933176177
justiciaipau@justiciaipau.org
www.justiciaipau.org

justiciaipau@justiciaipau.org 
www.justiciaipau.org
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