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APRENDRE A VIURE

Aquest símbol ha estat utilitzat, en alguns moments de la història, 
com a ofrena de pau en les guerres. Els soldats vençuts portaven 
branques d’olivera per demanar la pau davant els exèrcits 
enemics.
https://www.youtube.com/watch?v=_Q_xfdq2WHM 
Escolta la cançó, pensa i respon: Per tenir més Pau al món només 
haurien de desaparèixer les guerres o també haurien de passar 
altres coses?...Quines altres coses haurien de passar?

“EL CANT DELS OCELLS”
Aquesta composició de Pau Casals és un símbol universal de la Pau.

https://www.youtube.com/watch?v=diITZkQlcxs 

T’ha agradat? La pots tornar a escoltar a casa. Demana als pares o busca tu 
mateix altres versions d’aquesta melodia

La nostra escola en una ocasió 
l’ha representat amb persones.
Qui sap explicar la imatge?

“Hem après a volar com els ocells, a nedar com els peixos; 
però no hem après el senzill art de viure com a germans” (Luther King )

Què pots fer tu per aconseguir que hi hagi més Pau al teu 
voltant, a l’escola, a casa teva?

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

S’acosta la celebració del dia del DENIP, el Dia Escolar de la No violència I la 
Pau. Serà el dia 30 de gener. Durant aquesta setmana i la vinent treballarem 
temes relacionats amb la aquesta diada i així ens prepararem per celebrar-la 
ben conscients del seu significat.

Sabeu quin és l’origen d’aquest símbol?...  Pablo Picasso en 
una conferència a Anglaterra, va presentar l’obra “El colom 
en vol” com a símbol de Pau i germanor mundial i va dir: 
“Estic per la vida i en contra de la mort. Estic per la Pau i 
en contra de la guerra.”
Qui de vosaltres sap construir una frase pròpia que parli de la 
Pau?

BRANCA D’OLIVERA

COLOM DE LA PAU

EL CERCLE 
AMB 4 LÍNIES
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