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DENIP
Avui és el dia del DENIP. En el Bon dia et convidem a llegir i reflexionar el text 
“JO HE SOMIAT” de Martin Luther King. 

Fes l’activitat que et proposarà el professor sobre aquest text pensant que 
pots fer tu per erradicar del teu voltant qualsevol tipus de violència.

Avui us proposem reflexionar sobre la PAU a través de la pintura. Ho farem a partir d’un 
símbol per tots conegut: El COLOM de PICASSO. El colom ha sigut considerat des dels 
inicis del cristianisme un símbol de pau i concòrdia entre persones i pobles.

En l’annex trobaràs una explicació de Picasso sobre aquest símbol
Quins altres símbols sobre la Pau coneixes? Saps que volen dir?
Parleu-ne entre tots

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-violència  i la resolucio ́ paci ́fica dels problemes entre els infants i els joves.

Per començar la setmana del DENIP et convidem a veure el vídeo LA VEU DEL 
SILENCI És un resum del treball fet per alumnes de 3r de Secundària de 
l’escola, el curs passat, durant l’activitat 'Five days to dance'. Aquesta dansa 
denuncia el treball infantil i la situació d’aquelles persones que pateixen en 
silenci.      https://www.youtube.com/watch?v=_7fxEbQfmQI

PENSA: Al teu voltant hi ha persones que pateixen en silenci degut a  situacions 
injustes?  Què pots fer tu per aquestes persones?

Per mitjà de la música podem donar molts missatges de 
Pau.Després de la lectura del text, que teniu en l’annex 2, 
mira atentament la imatge i escolta atentament la música 
que trobaràs en el següent enllaç: 
https://docs.google.com/presentation/d/1XSP-z-8gFcc6k
9eLAQo6AIUv9LiT9Hy6XxQyNHTcCos/edit?usp=sharing

Quins sentiments et susciten l’actitud de V. Smailovic

Acabem la setmana mirant aquest curt, finalista del concurs d’animacions per 
la pau i que té com a tema de fons el diàleg.

https://www.youtube.com/watch?v=9bv8OFlUCgc

Quin creus que és el missatge que en vol transmetre?

En acabar aquesta setmana quin és el teu compromís a favor de la pau?

https://www.youtube.com/watch?v=_7fxEbQfmQI
https://docs.google.com/presentation/d/1XSP-z-8gFcc6k9eLAQo6AIUv9LiT9Hy6XxQyNHTcCos/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1XSP-z-8gFcc6k9eLAQo6AIUv9LiT9Hy6XxQyNHTcCos/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9bv8OFlUCgc


ANNEX 1- El COLOM DE LA PAU de Picasso 

El 1949 Picasso va fer una conferència a Anglaterra on digué "Estic per la vida i en 

contra de la mort. Estic per la Pau i en contra de la guerra" i aprofità l’ocasió per 

presentar la seva obra “Colom en vol” que esdevingué símbol de la PAU a nivell 

mundial. 

 

ANNEX 2 

Durant la guerra dels Balcans, al maig de 1992, un obús va explotar a les portes d’un 

forn de pa, matant a 22 persones que feien cua per a comprar el pa. El violoncel·lista 

Vedran Smailovic, veí del forn, va sortir al carrer, i ple de dolor, va tocar l’Adagio 

d’Albinoni. El músic va repetir el fet durant 22 dies sota les bombes, un per cada 

mort. Expliquen que “en una ocasió, durant una pausa en els bombardeigs, un 

reporter de televisió es va apropar al violoncel·lista assegut a la plaça i li va 

preguntar: “No estàs boig, tocant música mentre bombardegen Sarajevo?”. 

Smailovic va respondre: “Tocar música no és una bogeria. Perquè no vas i li 

preguntes a aquella gent si no estan bojos, bombardejant Sarajevo mentre jo estic 

aquí tocant el meu violoncel?”. 

L’anècdota del violoncel·lista Vedran Smailovic il·lustra com l’expressió́ artística pot 

ser un canal per a trencar dinàmiques violentes. 

NOTA: Després de la lectura cliqueu l’enllaç. Veureu la imatge. Per escoltar també la 
música cal clicar la icona de l’audio que hi ha sota el dibuix, (al costat dret). 

 https://docs.google.com/presentation/d/1XSP-z-
8gFcc6k9eLAQo6AIUv9LiT9Hy6XxQyNHTcCos/edit?usp=sharing 
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