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Llegeix i reflexiona sobre aquestes frases sobre la pau: 

La pau comença dins de cada un.

Quan posseïm pau interior, podem estar en pau amb el nostre entorn.

Quan sentim amor i bondat cap als altres, això no solament fa que els altres  
se sentin estimats i protegits, sinó que ens ajuden també a nosaltres a 
desenvolupar pau i felicitat interior.                      Dalai Lama - Oslo, Noruega, 

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 l’escol.

Podem veure el vídeo de la imatge que varem fer l’any 
passat tots junts.

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.

Com a cloenda de tot el treball realitzat aquests dies et convidem a escoltar 
la  “Cançó de la Festa de la pau”

Demà celebrarem el dia del DENIP. Sabem que aquest dia es 
commemora el dia que va morir Mahatma Gandhi. 
● Sabeu qui va ser? 
● Què va fer?

En l’annex 2 hi tens la seva biografia. Llegeix-la atentament i 
pensa quin missatge ens dona al nostre món en la seva 
situació actual. 

Aquestes imatges mostren 
diferents actituds a prendre davant 
un conflicte. Quines opcions 
preneu vosaltres? 
Quines creieu que són més útils?
Ho trobareu ampliat en l’annex 1

https://youtu.be/buVA1vTw50g
https://www.youtube.com/watch?v=-ISx80tGzgg


              

 

 

 

ANNEX 1  



ANNEX 2 

Mohandas Karamchand Gandhi (2 d'octubre de 1869 – 30 de gener de 1948) 
 

Gandhi va ser un pensador i polític indi. Se'l coneix amb el sobrenom de Mahatma o Mahatma 
Gandhi (la paraula mahatma significa 'gran ànima'; prové de les formes del sànscrit maha- 'gran' i 
atma- 'ànima'), o bapu (de l'hindi 'pare'). Fou un dels pares de la independència de la nació índia 
i la desaparició del Raj britànic mitjançant l'ús de la no-violència. 
 

Gandhi va néixer a Porbandar (actual estat de Gujarat), un poble costaner de l'Índia. Era el fill del 
primer ministre local i la seva família era de la casta vaisya (comerciant). Va estudiar dret a la 
University College de Londres, i va exercir com a advocat a Bombai (actual Mumbai). Els seus 
primers treballs, els va realitzar a Sud-àfrica l'any 1893. Mentre treballava per a una empresa en 
aquest país, es va interessar per la situació dels 150.000 compatriotes que hi residien i va lluitar 
contra les lleis que discriminaven els indis a Sud-àfrica mitjançant la resistència passiva i la 
desobediència civil. 
 

Va tornar a l'Índia el 1915 i el 1921 ja figurava al capdavant del Congrés Nacional Indi. Va 
instaurar nous mètodes de lluita (les vagues i les vagues de fam), i en els seus programes 
rebutjava la lluita armada i predicava la no-violència com a mitjà per a resistir el domini britànic.  
Empresonat en diverses ocasions, aviat es va convertir en un heroi nacional. L'any 1931, va 
participar en la conferència de Londres, en la qual va reclamar la independència de l'Índia.  
 

Gandhi va intentar de reformar la societat índia apostant per integrar les castes més baixes (els 
sudra o ‘treballadors', els pàries o ‘intocables' i els mleccha o ‘bàrbars') i per desenvolupar les 
zones rurals. Va desaprovar els conflictes religiosos que van seguir la independència de l'ìndia i va 
defensar els musulmans al territori hindú, per la qual cosa va ser assassinat per Nathuram Godse, 
un fanàtic integrista indi, el 30 de gener de 1948, a l'edat de 78 anys. Les seves cendres van ser 
llançades al riu Ganges. 
 

Gandhi va portar una vida amb senzillesa, confeccionant les seves pròpies peces de roba i, a més, 
sent un destacat vegetarià. 

 


