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setmana 19

Acabem la setmana tal i com la vàrem començar: parlant de la Pau al Món. 
Després de treballar sobre la importància de les nostres aportacions per 
aconseguir la Pau Mundial, observeu aquest vídeo que ens explica els somnis 
de molts infants d’aconseguir un Món millor! 
https://www.youtube.com/watch?v=07LrMpHNq1o

DENIP Avui és el dia de a Pau. En el Bon Dia d’avui llegireu tots junts el 

conte “Podem arreglar el món”. Després reflexionarem sobre el seu missatge.

Aquesta setmana la dedicarem a treballar el valor de la Pau donat que dimarts 
s’escau la festa del DENIP (Dia Escolar de la No-violència I de la Pau).
El DENIP es celebra cada 30 de gener, per commemorar l’aniversari de la mort 
de Gandhi, el gran lluitador per la pau a través de la lluita pacífica  L’objectiu 
d’aquesta jornada e contribuir a promoure la cultura de pau, la no-viole ̀ncia  i 
la resolucio ́ paci ́fica dels problemes entre els infants i els joves. 

Avui parlarem dels símbols de Pau. El més conegut és el colom 
de la Pau. Sabeu quin n’és el seu origen? I qui el va crear? Va ser 
l’any 1949 l’artista Pablo Picasso quan, en una conferència a 
Anglaterra, va presentar la seva obra “El colom en vol” com a 
símbol de Pau i germanor mundial. 
En aquesta conferència va dir: Estic per la vida i en contra de la 
mort. Estic per la Pau i en contra de la guerra"

Comencem la setmana del DENIP. Entre tots 
reflexioneu: 
● Què és per vosaltres la Pau? 
● Què podeu aportar vosaltres per aconseguir la 

Pau al món? 
● Què fas quan et trobes davant de una situació 

de violència?

A continuació, també podreu aportar el vostre granet de sorra 
per afavorir la Pau Mundial, amb una paraula o un petit escrit. 
Recordeu: la Pau l’aconseguirem amb l’aportació de 
cadascú de nosaltres! 

En el Bon Dia d’avui farem un treball de reflexió interior:  tanqueu els ulls, 
escolteu amb atenció el poema que us llegiran i penseu, durant uns 
segons, com ens imaginem un món sense guerres, sense fam i sense 
plors. 
El poema el trobareu en l’annex de Primària

https://www.youtube.com/watch?v=07LrMpHNq1o


 

 

LA PAU 
(Aerosmith ) 

 

Perquè tantes guerres, 
perquè tants morts, 

perquè tantes baralles, 
perquè tants plors 

 
Només vull una cosa: 

prou s'ha acabat. 
Ja sé que potser no puc fer res, però 

vull cridar ben fort: 
 

Demà ja no guerres. 
Demà ja no morts. 
Demà no baralles. 
Demà ja no plors 

 

http://www.aerosmith.com/

