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APRENDRE A VIURE

Mira’t aquest vídeo   
Només la màgia podria fer aquests canvis:
de la gana 
faria blat
de les bales  faria flors
dels tancs   camions de gelats
Si tu tinguessis l’art de fer màgia quins canvis faries al món, o al teu país, o a la 
teva escola, o a la teva ciutat…?

La Pau comença dins de cada un amb la pròpia 
actitud.
Cal saber resoldre els conflictes de manera pacífica 
i dialogant.
Si pots memoritza el semàfor

DENIP
El dia 30 de gener, data de l’aniversari de la mort 
de Mahatma Gandhi, es celebra a escoles de tot 
el món el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau. 
Gaudeix de l’activitat que realitzaràs amb tota la 
comunitat escolar. Podem veure el vídeo de la 
imatge que varem fer l’any passat tots junts.

El teu tutor/a vol saber què ets capaç de fer per aportar més benestar entre 
les persones que t’envolten.
Swing de la pau
Aquest vídeo et dóna algunes idees. Escolteu-lo i a veure si les trobeu totes

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Aquests dies, en els BONS DIES, estem fent activitats que ens ajuden a 
reflexionar sobre situacions i fets que ens poden ajudar a viure en actituds de 
pau i no violència. El dijous d’aquesta  celebrarem la festa del DENIP, el Dia 
Escolar de la No violència I la Pau. Que aquesta diada faci créixer en 
nosaltres el compromís de ser al nostre voltant uns bons missatgers de PAU 
allunyant en tot moment qualsevol signe de violència.

MAHATMA GANDHI.
Pensador i polític indi, rebutjava la lluita armada i 
predicava la no-violència
Què va passar el 30 de gener de 1948?
Què signifiquen les sigles DENIP?
Si no ho saps t’ho poden explicar o esperar el Bon dia 
de dijous i tindràs la solució.                       vídeo

DENIP

https://www.youtube.com/watch?v=-ISx80tGzgg
https://youtu.be/buVA1vTw50g
https://www.youtube.com/watch?v=9WHXk-HAN4M
https://ca.wikipedia.org/wiki/No-viol%C3%A8ncia
https://www.youtube.com/watch?v=07LrMpHNq1o

