
la pau
a les teves
mans

guia didàctica

UN PROJECTE EDUCATIU
  PER A NENS I NENES DE PRIMÀRIA



la pau
a les teves
mans

guia didàctica

UN PROJECTE EDUCATIU
  PER A NENS I NENES DE PRIMÀRIA



2 3

Intencions | Sobre nosaltres 
El que diuen els mestres... | Visió i objectiu | Entorn educatiu 
Ciutadania democràtica| Un entorn escolar segur | Temes socials

04  SOBRE EL PROJECTE
04  INTRODUCCIÓ

PART 1 | MATERIAL PER A LA UNITAT DIDÀCTICA

HISTÒRIES AMB MISSATGE

50    El petit papagai i els seus amics 
Tema: un individu amb determinació pot marcar una gran diferència 

51     Les oques 
Tema: col·laborar i cuidar-se els uns als altres

52    El lleó i el ratolí 
Tema: mai ets massa petit per poder ajudar

53    Mai no et rendeixis 
Tema: tingues confiança en tu mateix

54    Un got de llet 
Tema: el poder de donar 

 

55  Un regal per al rei
       Tema: el poder d’ajudar als altres

59  La millor carrera de Shaya
        Tema: col·laboració i compassió 

60  Els dos llops
         Tema: el poder de l’elecció

61   Sens dubte, l’amor marca una diferència 

Tema: quan aprecies a algú fes-li saber

62   Llum 
Tema: el poder de la llum

63   Meditació de les flors  
Tema: valora’t a tu mateix i als altres 

PART 3 | HISTÒRIES AMB MISSATGE

TAULA DE CONTINGUTS

1.1 COMENÇANT EL PROJECTE

08  La Flama de la Pau Mundial
09  Preparació
10  Punts a tenir en compte al fer  
servir una espelma encesa

QUADERN DE TREBALL

08  01  Desig personal per a la Pau
09  02  Fer un fanalet

PROPOSTES DIDÀCTIQUES

09  01  Què significa la Pau per a tu? 
10  02    Encendre la flama de la Pau-

Mundial
11  03  Un amic invisible
11  04    Llibre de la Pau a classe i blog  

de la Pau

1.4 LA PAU, DINS TEU

28  La Pau, dins teu
29  Tants pensaments esgoten!
31  Tranquils i en calma
31   Nota important sobre els exercicis 

de respiració

QUADERN DE TREBALL

28  09  Caminar amb atenció
28  10  La meditació de les flors
28  11  Pensament positiu: experiment
29  12  Un lloc especial
29  13  Fem un diari de la pau
30  14   El cocodril per sentir-se millor 

altre cop 

1.5 FESTA! 

32  Festa de la llum
33  Diwali: festa Hindú
34  Nadal: festa Cristiana
35  Hanukkà: Festa jueva
35  Islam: els Versos de la Llum

QUADERN DE TREBALL

33  15  Fer llànties
35  16  Llum al barri

PROPOSTES DIDÀCTIQUES

28  20  Transformar emocions negatives
21  21     Porta els teus objectius de la Pau  

a casa
28  22   Aprendre a conèixer els sentiments  

i afegir-hi quelcom positiu 
30  23    Comptar per calmar-te
30  24    Jugar i tranquil·litzar-nos
31  25    Respirar bé ens tranquil·litza  

PROPOSTES DIDÀCTIQUES

32  26    Festa de la llum
34  27    Festa
34  28    Propagar la llum

1.2 PACIFISTES DE TOT EL MÓN 

12  La gent crea la Pau
12  Mahatma Gandhi
14  Jane Goodall
15  Nelson Mandela
16  Martin Luther King
18  Malala Yousafzai
19  Barnuani Ndume
20  Galeria de pacifistes

QUADERN DE TREBALL

13 03  Què és suficient?
16 04   El teu somni per al món
19 05   Fes una postal per a algú  

especial
21 06   Moviments per a incrementar  

la teva força

PROPOSTES DIDÀCTIQUES

12  05  Pacifistes de tot el món 
15  06  Estalvia per a ajudar als altres
17  07  Quin és el teu somni?
17  08    Què t’agradaria canviar de  

l’escola?
18  09  Persones bones a prop teu
19  10  Força i coratge 

1.3 LA PAU A PROP TEU 

22  La Pau a la classe
22  Trobant solucions
22   Infants amb situacions  

problemàtiques
23  Fent amics
23  Aprenent a discutir i fer les paus
24  Crear un entorn segur i positiu 
25  Formar part Junts però diferents
26   Crea un entorn de relaxació,  

diversió i alegria
27  Prejudicis i diferències

QUADERN DE TREBALL

23  07    La importància de dir quan 
aprecies a algú

23  08  Experiment ‘Fort com un ós’

PROPOSTES DIDÀCTIQUES

22  11  Pensament positiu
23  12  Anomenar qualitats positives
24  13  Amistats
25  14  El diari de les Bones Notícies
26  15  Què pots fer tu? 
26  16  Buscar semblances
26  17  Confeccionar un mural  familiar
27  18  Històries amb missatge
27  19  Autoretrat digital

PART 2 | PROPOSTES PER AL PROFESSORAT 
PROPOSTES DIDÀCTIQUES

40  29    Ninots com nosaltres per als 
més petits

40  30    Confeccionar un mural familiar

PROPOSTES DIDÀCTIQUES

42  31    Contribuir 
43  32    Trobant similituds 
44  33  ‘Com ha pogut passar això’?
45  34    Fer jocs que estimulin la  

cooperació 2.3 MESTRE, CUIDA’T

46 Exercicis de relaxació i de respiració

2.2 TRACTAR A CLASSE TEMES SOCIALS IMPORTANTS D’ACTUALITAT 

42 Introducció
42 Quin enfocament segueix l’escola?
43 Què pots fer com a docent? 
43 A tenir en compte

2.1 TREBALLANT AMB NENS I NENES EN SITUACIONS D’ESTRÈS

38 Nens i nenes en situacions d’estrès 
38 Què pots fer com a docent? 
41 A tenir en compte 



4 5

SOBRE LA PAU A LES TEVES MANS 
La Pau a les Teves Mans és un 
projecte educatiu per a l’alumnat 
de l’escola primària. Pot aplicar-se 
a tots els temes que normalment 
es tracten a la classe. De la mateixa 
manera pot ser utilitzat en altres 
grups de nens i nenes, com esplais, 
agrupaments escoltes, centres 
juvenils, etc. 

La Pau a les teves Mans forma part 
del programa educatiu ‘Peace 
Education in Action’ de la Fundació 
de la Flama de la Pau Mundial.

Descarrega el paquet educatiu
Consta d’una guia didàctica 
i un quadern de treball per a 
l’alumnat. Tota la documentació 
pot descarregar-se a:  www.peace-
education-in-action.org

Possibilitats
Aquest manual pot ser utilitzat de 
diferents maneres. Encara que està 
estructurat de forma progressiva, ha 
estat elaborat de manera que cada 
capítol pot ser utilitzat com una 
unitat o sèrie d’unitats didàctiques 
amb idees i activitats que l’alumnat 
pot realitzar de forma individual o 
en grup

Aquest projecte aspira a:
•  Promoure un clima segur i pacífic 

en l’àmbit escolar
•  Potenciar habilitats relacionades 

amb la ciutadania i la resposta a la 
diversitat

•  Enfortir les habilitats socials i 
emocionals

•  Oferir eines per treballar amb nens 
i nenes en situacions d’estrès. 

•  Proporcionar eines per discutir 
temes socials

LA PAU, A LES TEVES MANS > INTRODUCCIÓ

INTRODUCCIÓ
Benvingut a aquest projecte educatiu sobre la Pau. Els texts i exercicis 
que conté pretenen:
•  Promoure debats sobre la Pau
•  Ajudar a que els nens i nenes comprenguin què és la Pau
•  Ensenyar el que cada un de nosaltres pot fer per sentir Pau al seu 

interior i compartir-la amb la resta 

Pau en tu mateix i a la classe
Hem partit de la base d’enfocar la Pau de forma positiva. Així que 
hem decidit no parar molta atenció a temes com crisis o guerres 
(internacionals), llevat que els nens mateixos ho suggereixin. No es tracta 
de negar aquests problemes, però focalitzar-nos en ells ens aparta de 
l’objectiu real d’aquest projecte: adonar-nos que la Pau sempre està 
al nostre abast, sempre és a prop. No aquella classe de Pau que és 
l’absència de la guerra, sinó la Pau interna. Sabent que sempre està amb 
tu, que sempre pots tornar a ella. La Pau s’aconsegueix sobretot veient i 
estimulant allò de bo i positiu que hi ha en tu mateix i en els altres.

Els exercicis d’aquest programa (de relaxació i altres), son tècniques 
eficients i provades, que han estat utilitzades amb èxit en la gestió de 
l’estrès i en la sanació dels traumes.

La Pau a les Teves Mans ha nascut de la necessitat de gran part del 
professorat, de disposar de material escolar per poder tractar el tema 
de la Pau a classe, i així poder crear Pau a l’escola, a les aules i en la 
comunitat.

 
El que el professorat diu… 
‘Els nens i nenes estan entusiasmats, ho comenten entre ells i amb els 
seus familiars a casa. Per això, ara a les reunions amb les famílies, 
incloem també debats sobre temes com la Pau i el respecte.’ 
M.W. professor, Wageningen, Països Baixos

‘Solia sentir-me desanimat com a professor. La Pau a les Teves Mans 
m’ha retornat la passió que sentia fa molts anys, quan vaig decidir ser 
professor d’escola de primària.’
L.H. professor, Breda, Països Baixos

VISIÓ I OBJECTIU 
Els nens i nenes desitgen la Pau de forma natural. Aquest projecte està 
dirigit a donar suport a l’alumnat, les famílies i el professorat per a què 
s’adonin que:
Sempre pots trobar la Pau dins teu.
Per això, el programa conté idees i mètodes de treball per a conèixer els 
pacifistes del món i percebre la Pau al teu interior. Esperem que la llum, 
símbol de la Pau en totes les cultures, es propagui ràpidament pel món i 
que aquest programa pugui contribuir-hi.

Ambient pedagògic 
Un ambient pedagògic segur i pacífic en el grup, ja sigui a l’escola com 
a fora d’aquesta, és una condició molt important per a que els nens 
i nenes puguin  aprendre i desenvolupar-se. La Pau a les teves Mans 
ofereix activitats que afavoreixen la calma i la concentració, tant de 
forma individual com per al grup. També ofereix idees per aprendre a 
pensar positivament en relació a un mateix i als altres, tot actuant en 
conseqüència. Les activitats estan pensades per encoratjar l’alumnat 
a buscar les similituds entre les persones, i resoldre els problemes que 
puguin presentar-se en un moment donat. 

Ciutadania democràtica
L’educació per a la ciutadania ajuda els nens i nenes en el seu 
desenvolupament social, tant pel que fa a les seves relacions personals 
com també respecte a la comunitat i la societat. Aquest projecte els 
ensenya a concretar aquest concepte i pot usar-se com a complement 
del programa que ja s’utilitza a l’escola.

Ambient escolar segur 
Cada escola necessita tenir un programa en el que es fomenti la creació 
d’un ambient escolar segur. En aquest projecte s’exposen aptituds, 
actituds i valors que tots necessitem com són l’empatia, defensar els 
teus drets i els drets dels altres, pensar positivament i intentar trobar 
solucions.

Temes socials 
Els alumnes porten a l’aula aquells temes que senten o veuen a casa, 
al carrer o als mitjans de comunicació. Per al professorat, això suposa 
esforç i coneixements per tal de poder manejar i comentar les reaccions 
i emocions de l’alumnat, guiant-los cap a la millor direcció. La Pau a les 
Teves Mans ofereix idees, propostes i exercicis per fer-ho. 

Més informació
World Peace Flame Foundation www.peace-education-in-action.es

SOBRE NOSALTRES

La Fundació de la Flama de la Pau 
Mundial té l’aspiració d’impulsar 
un canvi a nivell mundial, 
tot reflexionant a partir dels 
problemes existents per trobar i 
aplicar solucions als mateixos.

La Flama de la Pau Mundial és un 
símbol de Pau i unitat, i reflecteix 
el desig profund de Pau que té 
cada ésser humà, sense importar 
cultura, creença, color, origen o 
sexe. La Flama de la Pau Mundial 
és també un símbol de la llibertat 
inherent a cada ésser humà 
per  escollir sempre la Pau, sota 
qualsevol circumstància. 

La Fundació de la Flama de la 
Pau Mundial és una organització 
benèfica sense ànim de lucre, 
creada per promoure la Pau.

www.worldpeaceflame.org

INTRODUCCIÓ

http://www.peace-education-in-action.org/
http://www.peace-education-in-action.org/
http://www.peace-education-in-action.org/
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PRIMERA PART | MATERIAL DIDÀCTIC 1.1
LA FLAMA DE LA PAU MUNDIAL
La Flama de la Pau Mundial està encesa des del juliol de 1999, quan 
set flames que havien estat enceses per pacifistes eminents en els cinc 
continents, van ser transportades per avió a Gran Bretanya. El dia 31 
de juliol aquestes flames van ser reunides en una cerimònia a Bangor, 
Gal·les del Nord, i es va crear així una única flama. 

Aquesta flama, la Flama de la Pau Mundial, és un símbol universal de Pau 
i unitat global que està portant esperança a milions de persones en tot el 
món. Ha estat encesa en tots els països del planeta, i ha anat passant de 
persona a persona i es va encenent diàriament com una contribució a la 
Pau.

La finalitat de La Flama de la Pau Mundial és aconseguir la Pau a través 
d’un procés d’educació i suport pràctic a iniciatives de Pau. 

Es realitza per mitjà de:
•  Instal·lar monuments de La Flama de la Pau Mundial per tot el món
•  Presentar flames a líders internacionals 
•  Introduir a nivell mundial l’educació per la Pau a les escoles, per mitjà 

del projecte La Pau a les Teves Mans
•  Encendre flames com a font d’inspiració en milers de llars, escoles, llocs 

de treball, hospitals i llocs de culte per tot el món
•  Projectes humanitaris

Per a més informació visiteu: www.worldpeaceflame.org

PROPOSTA DIDÀCTICA 01  
QUÈ SIGNIFICA LA PAU PER A TU?

L’objectiu d’aquest joc és 
conèixer el desig de cada nen 
i nena per a la Pau. Farem un 
joc de paraules. Activitat per 
a l’alumnat: explica en unes 
quantes paraules (o representa-
ho): què significa la Pau per a tu? 
Però hi ha tres paraules que no 
poden utilitzar-se, són: ‘no’, ‘cap’ 
i ‘sense’.  
 
Escriu les respostes a la pissarra 
o en un full de paper ben gran 
i deixa’l a la vista durant el 
projecte. Al finalitzar el joc, cada  
membre del grup escriu el seu 
desig personal per a la Pau en 
un paper (veure Activitat 1 del 
Quadern de treball).

QUADERN DE TREBALL
DESIG PERSONAL PER A LA PAU

L’alumnat escriu el seu desig 
personal per a la Pau i decora 
un marc bonic per posar-l’hi 
(vegeu Activitat 1 del Quadern de 
treball).

QUADERN DE TREBALL
FER UN FANALET
Una setmana abans d’iniciar 
el programa, demana’ls que 
portin un pot net de vidre per 
decorar-lo. En el pot hi pot haver 
una espelma encesa sense perill 
(vegeu Activitat 2 del Quadern de 
treball)

 
PREPARACIÓ 
S’encén una Flama de la Pau Mundial a la classe, simbolitzant la Pau en 
totes les cultures i tradicions del món. Cal preparar un lloc especial per 
fer-ho, si és possible a la part del davant de l’aula.

Seiem en grup i expliquem als nens i les nenes la història de la flama. 
Comentem per què és important centrar-se en la Pau, la importància de 
la llum i el significat de la flama.
 
Si fem servir espelmes les col·loquem en un lloc segur, dins d’un pot alt 
de vidre, per exemple. També podria utilitzar-se un llum LED, un fanalet 
amb una espelmeta o una llanterna.

La llum Un 
símbol de pau 
per a totes les 
cultures 

01

02

INICI DEL PROJECTE

‘Si somiem sols, és tan sols un 
somni. Però si somiem junts, és el 
principi d’una nova realitat’
Savitri MacCuish, Direttrice Fiamma Mondiale della Pace 

http://www.worldpeaceflame.org/
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PRIMERA PART | MATERIAL DIDÀCTIC 1.1
PROPOSTA DIDÀCTICA 03  
UN AMIC INVISIBLE

Deixa que l’alumnat, ja a l’inici del 
projecte, faci quelcom pràctic per 
a la Pau, per exemple ser amables 
els uns amb els altres.

Tots escriuen el seu nom en 
una postal que han decorat 
prèviament. Doblega-les de 
manera que els noms no siguin 
visibles. Posa-les totes en un 
cistellet i deixa que cada un tregui 
una targeta. Per suposat, si surt la 
seva, es canvia. 

Demana’ls que durant una 
setmana siguin l’ ‘amic invisible’ 
del nen o nena que els hagi tocat. 
Sense que aquest ho sàpiga, fan 
cada dia quelcom bonic per a ell 
o ella. Per exemple deixar un petit 
regal, un dibuix bonic, un petit 
poema, una carta, una postal, 
una flor, una pedra o una petxina 
bonica, quelcom petit i especial.

¡No es pot saber qui és aquest 
‘amic invisible’, és un secret! Si es 
vol, al final de la setmana podem 
endevinar qui ha estat aquest 
‘amic invisible’. 

PROPOSTA DIDÀCTICA 02 
ENCENDRE LA FLAMA DE LA PAU 
MUNDIAL

Una vegada que la flama s’hagi 
encès, tots els nens i les nenes 
reben una espelma o un llum 
LED (en un contenidor fet per ells 
mateixos). Quan es treballa amb 
una flama, el professorat encén 
totes les espelmes dels infants. 
Cada un expressa el seu desig 
per a la Pau (vegeu Activitat 1 del 
Quadern de treball).

Punts a tenir en compte al fer servir una espelma encesa
Acorda amb l’alumnat, per exemple:
•  No jugar a prop de l’espelma
•  Tenir aigua a mà
•  Col·locar les espelmes en pots o gots alts (vegeu el Quadern de treball)
•  No deixar mai una espelma encesa si no s’està present (tampoc a casa!)

Què fer si l’espelma s’apaga?
Alguns nens i nenes s’agafen el projecte molt seriosament i, en ocasions, 
s’angoixen i no saben què fer quan la flama s’apaga. Si això passa, 
explica’ls que la flama és un símbol de Pau interior i que sempre es 
pot tornar a encendre, expressant un desig per a la Pau. L’espelma pot 
encendre’s novament a l’escola a partir de la Flama de la Pau, o a casa 
simplement amb un llumí. 

Repartir la feina
Acordeu qui es farà càrrec cada dia d’encendre i apagar la Flama de la 
Pau. Abans que l’espelma s’hagi consumit totalment, encén amb ella una 
altra espelma, de manera que la flama sempre estigui encesa. 

PROPOSTA DIDÀCTICA 04 
LLIBRE DE LA PAU DE LA CLASSE I 
BLOG DE LA PAU

Feu un llibre o blog de la Pau. En 
aquest hi podeu recollir tot el que 
té a veure amb el tema de la Pau: 
dibuixos, poesies, fotos i històries.

INICI DEL PROJECTE
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PRIMERA PART | MATERIAL DIDÀCTIC 1.2
LA PAU LA FAN LES PERSONES
La Flama de la Pau crema ara a l’aula. Explica a l’alumnat que les 
persones que van crear la Flama de la Pau Mundial es van inspirar en 
persones com, per exemple, Gandhi, Martin Luther King i altres pacifistes 
que han deixat la seva empremta en el món. 

La història del món la fan les persones. Tots els acords i desacords, plans 
i accions, descobriments, disputes, guerres i iniciatives de Pau al món, 
les fan les persones. 

A les següents pàgines trobaràs exemples d’homes i dones que han 
influït positivament en el seu entorn i també en la història del món, que 
van seguir el seu somni i van ser guiats per la força i el coratge del seu 
cor. Cadascun de nosaltres té el potencial de marcar la diferència!

PROPOSTA DIDÀCTICA 05 
PACIFISTES DE TOT EL MÓN

Divideix la classe en 6 grups. 
Cada grup tria un pacifista (veure 
informació en aquest capítol). 
Explica les històries d’aquests 
pacifistes a classe, o entrega 
fotocòpies amb la informació.  
 
Cada grup realitza un treball 
sobre la persona que han triat i el 
presenta als seus companys. 
El treball pot ser qualsevol cosa 
que els nens i les nenes vulguin 
fer.

Per exemple:
• buscar informació a internet
• escriure històries
• fer dibuixos
• escriure poesies i/o cançons
• una representació teatral
 

(A sota) Christopher Lee a Berlín, 
inaugurant la Gala del Cinema 
per a la Pau amb la Flama de la 
Pau Mundial. 

QUADERN DE TREBALL 
QUÈ ÉS SUFICIENT?

Utilitza la cita de Gandhi 
d’aquesta pàgina com a punt de 
partida d’una discussió en grup: 
Què és suficient? Què és massa? 
Què és poc? Això servirà per a 
preparar l’Activitat 3 del Quadern 
de treball: prendre consciència 
del que t’agradaria guardar i el 
que t’agradaria regalar. 

MAHATMA GANDHI  | Pau sense violència 
Mohandas  K. Gandhi va néixer el dia 2 d’octubre de 1869 a Porbandar, 
Índia. Va ser un dels líders polítics i espirituals més respectats del seu 
temps. Per mitjà de la no violència, va ajudar el poble indi a oposar 
resistència en contra de la discriminació a la que es veien sotmesos per 
les lleis britàniques. Gandhi va ser proclamat el pare de la nació Índia.

‘ Hi ha suficients recursos al món 
per cobrir les necessitats de totes 
les persones, però no per satisfer  
la seva cobdícia’ 

Gandhi estava convençut que cada individu podia fer el mateix que ell havia 
fet, sempre i quan visqués amb la mateixa esperança i fe amb la que ell 
havia viscut.  Deia ‘Al cap i a la fi, un viatge de 1000 quilòmetres comença 
amb un primer pas’, ‘Si fas el primer pas i tens esperança i confiança, pots 
aconseguir el mateix que jo he aconseguit’. Gandhi s’ha convertit en un 
heroi i en el símbol del poble de l’ Índia. L’anomenen Mahatma Gandhi, que 
significa ‘Ànima Gran’.  Ell era la consciència de la humanitat. Va ensenyar 
a la seva gent el que són la justícia i la dignitat, tot oferint-los un mitjà 
revolucionari per aconseguir els seus drets: la resistència no violenta. 
Aquest és el llegat que va deixar a tota la humanitat. 
L’èxit de Gandhi es devia a la indestructible confiança que tenia en el 
seu objectiu: l’alliberament de l’ Índia. Va mantenir els seus dos principis 
durant tota la seva vida, vivint d’acord amb això: la no violència (en les 
seves accions i també en les seves paraules) i dir sempre la veritat. Per això 
va inspirar tant de respecte a les diferents comunitats índies i també als 
colons britànics, de manera que finalment van deposar les armes. 

La Flama de la Pau Mundial fa història 
Quan Gandhi va ser criticat pels periodistes al·legant que la no violència 
mai no havia aconseguit un èxit a la història, aquest els va contestar: 

‘ No es preocupin senyors,  
jo estic fent historia.’

‘Hi ha una forta connexió entre aquesta declaració de Gandhi i la Flama 
de la Pau Mundial’, diu Savitri MacCuish, directora de la Fundació de la 
Flama de la Pau Mundial. ‘La Flama de la Pau Mundial també està fent 
història! Ens pertany a tots, i té la força d’inspirar-nos a transmetre 
aquest missatge de Pau’.’

03

PACIFISTES DE TOT EL MÓN

‘ No visquis la teva vida demà, ni 
tan sols en els propers 10 minuts. 
Viu la teva vida aquí i ara... en 
aquest moment.’  
Mansukh Patel, cofundador de la Fundació de la Flama de la Pau Mundial 
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JANE GOODALL | ‘L’esperit humà’
Jane Goodall va néixer el 3 d’abril de 1934 a Londres i ha dedicat els seus 
estudis i la seva vida a la protecció dels ximpanzés. Una de les seves 
contribucions més importants va ser el descobriment que els ximpanzés 
fan servir eines per capturar tèrmits. Fins aquest descobriment, es creia 
que tan sols els éssers humans eren capaços d’utilitzar eines.

‘ Crec en la naturalesa 
indomesticable de l’esperit 
humà. Sembla que tenim ideals 
inabastables, però si no ens 
rendim, finalment els nostres 
somnis seran realitat.’

La Jane es va adonar que tan sols hi havia una manera per conservar 
l’hàbitat natural dels ximpanzés. Era necessari millorar les condicions de 
vida de la població local, per a què no es veiessin obligats a explotar la 
terra per sobreviure. Es va convertir en una defensora de la conservació, 
l’educació i els drets humans. L’any 1977 va fundar l’Institut Jane 
Goodall, una organització sense ànim de lucre, que promou la salut i la 
conservació en les comunitats locals prop dels hàbitats dels ximpanzés. 
Han construït clíniques, excavat pous i també ensenyen als camperols a 
fer servir mètodes d’agricultura sostenible, proporcionant-los queviures 
o arbres de creixement ràpid que puguin ser utilitzats com a aliment i 
combustible. 

A l’abril del 2002, Jane Goodall va ser nomenada Ambaixadora  de la Pau 
de les Nacions Unides pel seu Secretari General, Kofi Annan. Actualment 
continua viatjant i impartint conferències per tot el món. Com diu la 
Jane: ‘Per aconseguir la Pau mundial no tan sols hem de deixar de lluitar 
els uns amb els altres, sinó que també hem de deixar de destruir la 
naturalesa’. 
Jane ha creat grups de treball locals (Roots & Shoots) per ajudar-la en la 
seva missió de pau, actuant com a missatgers de pau i promovent la pau 
en les seves pròpies comunitats.

NELSON MANDELA | Perdó i reconciliació 
Nelson Mandela va néixer a Umtata (abans Transkei) el 18 de juliol de 
1918. Va ser el president de Sudàfrica del 1994 al 1999. Va rebre el Premi 
Nobel de la Pau l’any 1993, juntament amb Frederik Willem de Klerk, 
antic President de Sudàfrica.

‘ La bondat de l’home és una  
flama que es pot ocultar, però  
mai extingir’. 

L’any 1964, Nelson Mandela va ser condemnat a cadena perpètua per 
ser el president de l’African National Congres (ANC), prohibit en aquell 
moment. El seu número de reclús, el 46664, es va convertir en el símbol 
del projecte contra la SIDA que va iniciar més tard. El seu alliberament 
després de més de 27 anys, l’11 de febrer de 1990, va ser celebrat a tot 
el món. Va iniciar negociacions amb el govern d’aleshores per un futur 
compartit per als negres i els blancs de Sudàfrica. L’any 1994 Mandela 
es va convertir en president del país i va aconseguir, juntament amb 
l’ajuda d’altres com l’Arquebisbe Desmond Tutu, crear un ambient de 
reconciliació nacional.

Una de les coses més excepcionals de Nelson Mandela és que mai va 
perdre el seu coratge tot i romandre tants anys a la presó, mantenint-se 
fort i vital. Quan per fi va ser posat en llibertat no va tenir sentiments de 
venjança, sinó que va treballar de manera constructiva amb les persones 
que van ser responsables del seu empresonament. Va inspirar tothom 
per realitzar un gran canvi a Sudàfrica de forma pacífica. 

PROPOSTA DIDÀCTICA 06 
ESTALVIAR PER AJUDAR ELS 
ALTRES 

Deixa que l’alumnat decideixi 
què és el que no compraran 
durant aquesta setmana. Potser 
es poden estar de llaminadures, 
refrescos o patates xips. Poseu 
els diners que no han gastat en 
una guardiola especial que poden 
fer entre tots. Les instruccions 
per confeccionar la guardiola 
poden descarregar-se a www.
peace-education-in-action.org  

Al final de la setmana comptem 
els diners recollits. Totes 
aquestes petites quantitats fan 
una gran suma de diners! Triar 
entre tots una institució benèfica 
a la que donar els diners recollits. 

Per fer la guardiola 
Imprimeix per a tot l’alumnat 
el dibuix de la guardiola en 
cartolina. Atenció: cal tallar 
la ranura de la part superior 
abans de muntar-la. Doblegueu i 
enganxeu les vores amb cola. 

PACIFISTES DE TOT EL MÓN

(A sota) Kofi Annan (ex Secretari 
General de les Nacions Unides) 
va nomenar Jane Goodall 
Missatgera de la Pau. 

http://www.peace-education-in-action.org
http://www.peace-education-in-action.org
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MARTIN LUTHER KING   | ‘Jo tinc un somni’
Martin Luther King va néixer a Atlanta (Georgia, Estats Units), el 15 de 
gener de 1929. Va ser pastor protestant, líder polític i un dels membres 
més prominents del moviment americà pels drets civils (American Civil 
Rights Movement).

Martin Luther King va viure als Estats Units en un temps en el que existia 
la segregació racial. En alguns estats era molt normal que hi haguessin 
escoles separades per als blancs i per als negres, parcs separats, 
restaurants i seients separats als autobusos. 

Martin Luther King tenia un somni: que els blancs i els negres fossin 
algun dia tractats per igual. No va deixar passar cap ocasió per 
transmetre el missatge del seu somni: al púlpit, a la televisió, i durant 
nombroses manifestacions. Sempre de forma no violenta, malgrat les 
dificultats. Creia que, finalment, el bé triomfaria. El seu coratge i la seva 
perseverança inspiren, encara ara, a persones de tot el món. Les seves 
habilitats verbals i retòriques, així com el seu gran carisma, el van fer 
molt famós. L’any 1963 va pronunciar el seu llegendari discurs ‘Jo tinc un 
somni’. Un any més tard va rebre el Premi Nobel de la Pau. Per a molts, 
Martin Luther King segueix sent un símbol del moviment dels drets civils 
nord-americans. El tercer dilluns de gener de cada any és, als Estats 
Units, el dia de Martin Luther King, una festa nacional dedicada a ell i els 
seus ideals. 
 

 ‘ Jo tinc un somni... Tinc el somni 
que un dia els meus fills viuran 
en una nació en la que no seran 
jutjats pel color de la seva pell, 
sinó per la naturalesa del seu 
caràcter. Avui tinc un somni.’ 

PROPOSTA DIDÀCTICA 08 
QUÈ T’AGRADARIA CANVIAR DE 
L’ESCOLA?

Hi ha coses a l’escola que 
t’agradaria canviar? Deixa que 
tots escriguin 2 o 3 coses que 
voldries canviar per a que la 
classe/centre educatiu sigui més 
tranquil·la, més segura, fer-la 
més agradable. Comentar-ho en 
grup, triar una idea, convida’ls a 
que facin un pla per a portar-lo a 
la pràctica. 

PROPOSTA DIDÀCTICA 07 
QUIN ÉS EL TEU SOMNI?

Busqueu a internet el discurs 
de Martin Luther King ‘I have 
a dream’ i escolteu-lo junts 
(ajuda’ls a traduir-lo).
El cantant Stevie Wonder va 
escriure una cançó especialment 
per a ell, ‘Happy Birthday’, pots 
trobar-la a YouTube. Escolteu-la 
junts (ajuda’ls també a traduir 
la lletra). Reflexioneu sobre els 
somnis del grup per al futur 
del món (vegeu Activitat 4 del 
Quadern de treball).

QUADERN DE TREBALL 
EL TEU SOMNI PER AL MÓN

Comenteu en grup: quin és el teu 
somni per al món? Ho escriuen 
o dibuixen en el seu Quadern 
de treball com si el seu somni 
ja s’hagués fet realitat (vegeu 
Activitat 4 del Quadern de 
treball).

04

Monument
Un dels monuments de la Flama 
de la Pau Mundial es troba en 
el Museu dels Drets Civils de 
Memphis (Estats Units), lloc en 
el que Martin Luther King va ser 
assassinat. Aquesta gran llàntia 
d’oli es manté encesa per alumnes 
de diferents escoles que cada 
setmana l’omplen de nou. 

‘ Sigues el canvi que vols veure en  
el món.’ 
Mahatma Gandhi

PACIFISTES DE TOT EL MÓN
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PROPOSTA DIDÀCTICA 10 
FORÇA I CORATGE

Comentar què és el que confereix 
coratge als pacifistes de tot 
el món per seguir endavant, 
malgrat tota la negativitat del 
seu voltant. Cal molta força i 
coratge per enfrontar-se a això. 
Com aplegar-los? Explica’ls que 
fer cada dia la Salutació al Sol 
ajuda a sentir-se més fort (veure 
Activitat 6B del Quadern de 
treball).

PROPOSTA DIDÀCTICA 09 
PERSONES BONES A PROP TEU

Pregunta’ls si coneixen a 
persones en el seu entorn 
compromeses amb la Pau o 
que facin quelcom pels altres 
de manera desinteressada. Per 
exemple, una veïna s’ofereix a 
fer la compra per a algú que està 
malalt. Després confeccionen 
una postal bonica per a aquesta 
persona (vegeu Activitat 5 del 
Quadern de treball).

QUADERN DE TREBALL 
FES UNA POSTAL PER A ALGÚ 
ESPECIAL

Els nens i les nenes fan una 
postal per sorprendre gratament 
a algú que es dedica a ajudar 
als altres (vegeu Activitat 5 del 
Quadern de treball).

MALALA YOUSAFZAI  | Valor i perseverança
Malala Yousafzai, filla d’un professor, va créixer al nord del Pakistan. 
A la cultura d’aquesta part del país no és usual que les nenes vagin a 
l’institut, però el seu pare va pensar que la Malala havia de seguir amb els 
seus estudis. Així que va crear el seu propi institut i la Malala era una de 
les millors alumnes.

‘ Vull viure en un món on l’educació 
obligatòria i gratuïta estigui a 
l’abast de tothom i a tot arreu.  
Que ningú sigui oblidat. Els reptes 
són enormes però la solució és 
senzilla: el dret de cada nena a 
rebre educació.’ 

L’any 2007, com que hi va haver un canvi polític, molts drets civils van ser 
restringits, entre tots ells el dret de les nenes a l’educació. La Malala no 
estava d’acord i va tenir l’ oportunitat de ser entrevistada per la ràdio de 
la BBC. Amb l’ajuda d’un periodista va començar un blog sobre la seva 
vida a la web de la BBC. Utilitzant el pseudònim Gul Makai (una heroïna 
del folklore local), va escriure sobre el règim de terror del seu país.

La Malala va patir un atemptat el 9 octubre del 2012, quan tornava en 
autobús de l’escola a casa i va resultar greument ferida per l’impacte 
d’una bala al cap. Primerament va ser tractada al Pakistan però com 
que havia estat amenaçada amb un segon atemptat, va ser traslladada 
a Anglaterra, on va continuar amb el seu tractament. Després de les 
operacions a l’hospital, la Malala va oferir una entrevista en la que va 
anunciar que continuaria amb la seva lluita pel dret a l’educació de les 
nenes. 

La Malala ha estat guardonada amb molts premis, com el Premi 
Internacional dels Nens per la Pau, el Premi Juvenil de Pakistan, el Premi 
Internacional de Catalunya, el Premi UNICEF d’Espanya. L’any 2014, a 
l’edat de 17 anys, va rebre el Premi Nobel de la Pau, sent la guanyadora 
més jove del mateix.

05

BARUANI NDUME | ‘Deixa sentir la teva veu’
Baruani Ndume va haver de fugir de la República Democràtica del Congo 
als set anys. Després d’una marxa plena de dificultats va arribar a un 
camp de refugiats al nord de Tanzània. Allà es va adonar que sense 
educació no hi ha futur. Va començar una campanya per a l’escolarització 
de nens i nenes i també va crear un programa de ràdio, en el que es 
tractaven problemes i circumstàncies dels nens. Aquest programa es va 
fer molt popular i a més va facilitar la reunió de molts nens refugiats amb 
les seves famílies. L’any 2009 va rebre el Premi Internacional Infantil de 
la Pau. ‘Deixa sentir la teva veu’ és el fil conductor de la vida de Baruani. 
El seu missatge és: Nens i nenes, gaudiu anant a l’escola i utilitzeu els 
vostres talents!  

’Si veus alguna cosa al teu voltant 
que tu pots millorar, millora-la!’  

PACIFISTES DE TOT EL MÓN
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Oprah Winfrey va tenir una infantesa molt difícil 
sumida en la pobresa, però va superar tots els 
obstacles de la seva infància per convertir-se en una 
benefactora dels altres. Es va fer famosa amb The 
Oprah Winfrey Show, un dels programes de televisió 
més valorats del seu gènere. Està considerada com 
la dona més influent i humanitària del món. L’any 
1998, Oprah va crear The Oprah’s Angel Network, una 
organització benèfica que dona suport a projectes 
per tot el món. Per exemple, va recollir diners per 
construir noves vivendes per a aquells que es van 
veure afectats per l’huracà Katrina. També ha ajudat 
a nens i nenes de Sud-àfrica afectats per la pobresa 
i la SIDA, i va fundar The Oprah Winfrey Leadership 
Academy for Girls (educació per a nenes) als voltants 
de Johannesburg, a Sudàfrica.

Nic Marchesi i Lucas Parchett L’any 2014, dos 
amics, en Nic Marchesi i en Lucas Parchett, van 
muntar ‘Orange Sky Laundry’  (‘Bugaderia del cel 
taronja’) en una vella furgoneta. Des d’aleshores, 
la seva bugaderia sobre rodes per als sense sostre 
s’ha expandit ràpidament i ara està funcionant 
en diferents ciutats d’Austràlia. A més, el projecte 
serveix per reunir a persones de tot tipus. En Nic i en 
Lucas han trobat mitjans per oferir ajuda pràctica, 
de manera que s’incrementen els nivells de salut, 
es restableix el respecte i creen llaços d’amistat. 
Actualment estan pensant en expandir-se per tot 
Austràlia.

Leonardo DiCaprio L’actor i productor 
cinematogràfic Leonardo di Caprio és una estrella 
internacional que ha obtingut diferents premis, 
entre ells un Òscar. La seva altra passió és el medi 
ambient, la seva pàgina d’internet està dedicada 
completament al medi ambient a nivell mundial. Ha 
produït i narrat documentals sobre l’escalfament 
global i el canvi climàtic. La seva fundació, 
Leonardo DiCaprio Foundation, dona suport també 
a l’establiment de grans reserves naturals per 
aixoplugar orangutans, elefants, rinoceronts i tigres, 
per a què puguin viure en un ambient natural i 
protegit. 

1.2
GALERIA DE PACIFISTES

Òscar Camps tenia una empresa de serveis aquàtics, 
de seguretat marítima i socorrisme. Quan va veure 
que començaven a arribar a Europa refugiats de la 
guerra de Síria, alguns companys seus i ell mateix 
van anar a l’illa de Lesbos, a Grècia, per ajudar-los a 
arribar a la costa. Quan es va adonar de la gravetat 
de tot el que estava passant, va decidir agafar 
tots els seus estalvis i muntar una organització no 
governamental, Proactiva Open Arms, per rescatar 
tanta gent com fos possible. Molta gent els va 
començar a ajudar per comprar un vaixell i material. 
Com que alguns governs no li posaven fàcil, de 
vegades va arriscar-se a anar a la presó pel fet de 
salvar vides, però ell i la seva gent ho han seguit fent. 
Camps ha rebut diversos premis per la seva tasca, 
com la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya.

Boyan Slat és un inventor, emprenedor i estudiant 
d’enginyeria aeroespacial neerlandès, que està 
treballant en mètodes per netejar de plàstics els 
nostres oceans. Ha desenvolupat una tecnologia 
innovadora per a aquesta finalitat i creat la fundació 
The Ocean Cleanup, per a seguir desenvolupant 
i implementar aquest projecte. Boyan ha estat 
reconegut com un dels 20 empresaris més 
prometedors del món i és el receptor més jove del 
premi de les Nacions Unides ‘Campions de la Terra’. 
Va ser triat per la revista Time com un dels 25 millors 
inventors del 2015. La seva presentació en una TEDx-
talk, quan tenia 18 anys, es va convertir en viral.

L’ estrella del rock Bono, ha utilitzat la seva fama 
com a cantant del grup U2 per generar consciència 
cap a diversos problemes globals. En el transcurs dels 
anys, s’ha entrevistat amb molts líders mundials per 
a discutir assumptes com la condonació del deute 
per a països en desenvolupament, la pobresa i la 
SIDA. A Etiòpia va treballar en un camp d’alimentació 
de refugiats; va realitzar una gira benèfica amb 
U2 donant suport a Amnistia Internacional; va fer 
campanya per Greenpeace contra una central nuclear 
i va crear el documental ‘Miss Sarajevo’ sobre la 
guerra dels Balcans, que va ser guardonat.

QUADERN DE TREBALL 
MOVIMENTS PER DESENVOLUPAR 
LA TEVA FORÇA

Feu cada matí, durant una 
setmana, la Salutació al Sol o 
la Salutació a la Terra (vegeu 
Activitats 6A i 6B del Quadern 
de treball). Col·loqueu-vos en 
rotllana. Al practicar la Salutació 
al Sol o la Salutació a la Terra, 
desenvolupem força, confiança i 
ens obrim al món. 

06
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LA PAU A LA CLASSE 
Com pots contribuir a la Pau a l’escola, a la classe o a la teva comunitat?
 
Trobant solucions
Hi ha nens a classe de diferents cultures? O que visquin situacions 
problemàtiques a casa? 
Emfatitza sempre les similituds entre les persones, no les diferències, i 
posa sempre més atenció en la solució del problema que en el problema 
en si. 

Infants amb situacions problemàtiques
A la segona part d’aquesta guia hi trobaràs mètodes pedagògics i 
propostes per tractar amb nens i nenes que viuen en un entorn poc 
segur, així com consells per abordar temes socials que aquests puguin 
presentar a classe. 

PROPOSTA DIDÀCTICA 12 
ANOMENAR QUALITATS POSITIVES 

Les propostes  ‘L’amic invisible’ i 
‘Gent encantadora al teu voltant’ 
són excel·lents exercicis per a 
crear un ambient positiu a classe. 
Asseguts en rotllana. Cadascun 
anomena una qualitat positiva 
d’un altre. Per exemple: ‘Penso 
que l’Anna pot fer (tal cosa.....) 
molt bé’.
Si es tracta d’un alumnat d’edats 
més grans, podem diferenciar 
entre qualitats que tinguin a 
veure amb:
Sentiments: ‘L’Anna pot adonar-
se realment quan algú està trist’
Comportament: ‘L’Anna és molt 
bona treballant i jugant en equip’
Talent: ‘L’Anna és realment bona 
dibuixant’
També podem triar ‘el nen o la 
nena del dia’, que en aquell dia 
gaudeix d’una atenció i tracte 
especial.

PROPOSTA DIDÀCTICA 11 
PENSAMENT POSITIU 

Tot allò a què proporciones 
atenció, creix. 
L’atenció a les notícies positives 
en el món, ens condueix a una 
imatge més positiva del mateix. 
L’atenció als successos positius 
a casa, en el centre educatiu 
o a classe, ens condueix a una 
actitud més positiva en tots 
aquests àmbits. 

Comenteu regularment totes 
aquelles coses bones que passen 
a casa, al carrer, a l’escola o a la 
classe. Per exemple, convida a 
que diguin – al principi o final de 
cada dia – alguna cosa bona o 
bonica que hagin vist o observat 
ja sigui a casa, al carrer o al pati 
del centre educatiu.  

Explica’ls, basant-te en el que ells 
mateixos expliquen, que encara 
que passin coses negatives o 
desagradables, també poden 
trobar-los-hi un costat positiu.

QUADERN DE TREBALL 
LA IMPORTÀNCIA DE DIR QUAN 
APRECIES ALGÚ

Llegeix la història ‘Sens dubte, 
l’amor marca una diferència’ 
(vegeu Activitat 7 del Quadern de 
treball).

Fent amics
L’amistat té una influència molt positiva en el desenvolupament social 
dels nens i les nenes. Aquests (en particular els més petits) necessiten 
el suport dels adults per fer amics i mantenir les seves amistats. Si els 
pares i el professorat donen suport a aquestes amistats, informant-se 
mútuament d’aquestes, poden contribuir a fomentar l’harmonia en un 
ambient segur i pacífic.
 
En un grup, les criatures també necessiten saber com comportar-se 
amb altres nens i nenes que no siguin tan del seu gust. Els adults hauran 
d’intervenir si algun d’ells, per la raó que sigui, és exclòs del grup de 
manera regular. Conjuntament amb els infants, poden pensar activitats 
divertides que estimulin una atmosfera social en grup, en el que hi hagi 
espai per a tots, nens i nenes i famílies. 

Aprenent a discutir i fer les paus 
Els nens i les nenes no només juguen i es diverteixen, també discuteixen 
i es barallen! El conflicte és útil per a ells, els ajuda a aprendre normes 
socials importants, a desenvolupar sensibilitat cap a l’altre i a tenir en 
consideració els altres. El desig de jugar junts és el motiu principal del 
seu comportament social. Descobreixen els efectes positius de cedir 
més. Per això, és important que els adults els ajudin a trobar solucions 
conjuntes. Donar la culpa als altres en una situació conflictiva, no és un 
bon punt de partida, ja què això sovint empitjora la relació entre ells. 

Emfatitza sempre les similituds 
entre les persones, no les 
diferències.
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QUADERN DE TREBALL 
EXPERIMENT ‘FORT COM UN ÓS’

Deixa que percebin l’efecte dels 
pensaments positius i negatius. 
Els pensaments positius et fan 
unes cames més fortes per 
sostenir-te que els pensaments 
negatius (veure Activitat 8 del 
Quadern de treball).

08

LA PAU A PROP TEU 
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Crear un entorn segur i positiu
És de suma importància crear un entorn positiu i divertit a l’aula. La Pau 
mai es troba gaire lluny, donat que és la naturalesa de cada ésser humà. 
I a més s’encomana! Utilitza les propostes per a les classes que trobaràs 
aquí i desenvolupa les teves pròpies. 

•  Assegura’t que, com a docent, proporciones als nens i les nenes un 
sentit de positivitat, estabilitat i seguretat.  

•  Dona’ls l’espai que necessiten per poder expressar els seus sentiments 
i idees, especialment quan es troben en situacions incertes. Per a més 
informació vegeu part 2. 

•  Involucra els infants a acordar regles clares que s’apliquin a cada classe. 
•  Els pares i mares hauran d’estar ben informats sobre aquesta política 

i així involucrar-se per buscar i trobar solucions quan sorgeixin 
problemes entre l’alumnat. 

• Aquells que pateixin o causin problemes rebran suport individual. 

PROPOSTA DIDÀCTICA 14 
EL DIARI DE LES BONES NOTÍCIES

Es formen grupets a classe 
per treballar en el projecte. 
Demana’ls que, juntament 
amb els seus familiars, busquin 
notícies positives a diaris, ràdio i 
TV. Deixa que ells mateixos trobin 
les seves notícies. Per exemple, 
poden entrevistar a persones 
compromeses socialment. Ells 
mateixos poden redactar l’article. 

Utilitza com a exemple la pàgina 
del ‘Diari de les Bones Notícies’ 
del Quadern de treball, si és 
possible imprimeix-la en format 
A3, i dona un full a cada grup 
per tal que l’omplin amb bones 
notícies. Reuneix-les totes i forma 
un diari, o imprimeix-les com un 
diari escolar. 

Presenteu El Diari de les Bones 
Notícies a un diari local. A més, 
així veiem com es fa un diari de 
veritat. Podem demanar que 
publiquin el diari de l’escola com 
a suplement d’una de les seves 
edicions. També podem convidar 
a un periodista per a que escrigui 
un article sobre el projecte. 

PROPOSTA DIDÀCTICA 13 
AMISTATS

Demana a l’alumnat que 
expliquin què és el que els ajuda 
a fer amics i a conservar-los.
Algunes idees:
•  Saluda a aquells que et trobes. 

Dir simplement ‘hola’ o fer un 
somriure, pot ser l’inici d’una 
gran amistat. 

•  Apunta’t a un club d’alguna 
activitat que t’agradi (esport, 
per exemple), d’aquesta manera 
trobaràs nens i nenes que 
tinguin els mateixos interessos 
que tu.

•  No parlis només de tu mateix, 
pregunta als altres què fan, què 
és el que els agrada. Escolta 
amb atenció i mira’ls al parlar. 
Mostra’ls que t’agrada sentir el 
que t’han de dir.

•  Si et sembla bé, explica alguna 
cosa teva, per exemple què 
t’agrada fer. Potser trobes algú 
amb les mateixes aficions i 
podríeu fer quelcom junts. 

•  Quan et demanin la teva opinió, 
intenta respondre sense ferir 
els sentiments de ningú. En 
ocasions és millor callar. 

•  Parla de coses divertides amb 
els teus amics, no només de 
problemes. 

•  Pren la iniciativa. Sigues el 
primer en prendre contacte. 

•  Sigues tolerant. Accepta que 
no tothom té per què pensar i 
actuar igual que tu. Tots som 
diferents. 

Formar part
•  Transmet la sensació a tots els nens i nenes que són benvinguts i 

formen part de la classe. 
•  Posa especial atenció a resoldre baralles i conflictes entre ells, mediant 

i reconciliant. Quan sigui possible, comenta-ho amb tota la classe. 

 L’atenció cap a coses positives crea 
una actitud més positiva. 

La Pau mai és lluny ja que  
forma part de la naturalesa  
de l’ésser humà.

LA PAU A PROP TEU 
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Junts però diferents
•  Busquem les diferències en el grup de manera relaxada i natural 

(lúdicament), fins i tot quan el grup no sembli molt variat. Utilitza una 
cançó, un llibre amb il·lustracions o uns titelles per parlar d’aquestes 
diferències. Els nens i nenes poden aprendre a tractar-les, són 
adaptables per naturalesa.  

•  Acceptem ‘que som diferents’, i sempre centrem-nos en allò que 
tenim en comú en lloc de les diferències. Anomeneu les similituds i 
les diferències entre ells quant a l’aparença externa: tipus de cabell 
(llis, arrissat, negre, ros), tipus de pell (amb pigues, fosca, clara), etc. 
Busquem, tots junts, una persona coneguda i popular amb les mateixes 
aparences externes d’alguns d’ells. Inclou sempre a molts nens i nenes 
quan realitzem una activitat al voltant de les diferències. Tots som 
diferents!

Crea un ambient de relaxació, diversió i alegria 
•  El centre educatiu ha de ser un lloc positiu per a l’alumnat.  
•  Enforteix l’amistat entre les criatures; organitza activitats en què 

tothom pugui participar.

PROPOSTA DIDÀCTICA 18 
HISTÒRIES AMB MISSATGE

Utilitza contes, històries o 
pel·lícules amb un missatge 
especial per estimular-los a 
ajudar als altres, animar-los a 
treballar en equip i a col·laborar 
tots junts. A la tercera part 
d’aquesta guia trobaràs una sèrie 
d’històries que pots utilitzar. 

PROPOSTA DIDÀCTICA 19 
RETRAT DIGITAL
Es fa un retrat digital. És també 
una oportunitat per a que els 
nens i les nenes puguin aprendre 
habilitats digitals. Confeccionen 
una pàgina web amb informació i 
fotografies, per exemple:
•  Família i animals domèstics
•  Aficions i vacances
•  Amics i amigues
•  Menjar preferit

Els altres poden fer comentaris 
i preguntes. Això s’haurà de 
supervisar acuradament.
•  Què és el que altres persones 

poden saber de tu? Què vols 
compartir?

•  Pots escriure sobre la teva 
família i amics? Què és el que 
pots escriure sobre ells? Qui 
decideix el que pots publicar o 
no?

•  Qui pot llegir la teva pàgina i qui 
no?

•  Com pots reaccionar amb 
respecte al que ells publiquen a 
la seva pàgina?

PROPOSTA DIDÀCTICA 15 
QUÈ POTS FER TU?

En el món succeeixen també 
coses molt tristes i penoses. No 
les negarem. Què farem com a 
professorat quan els nens i les 
nenes les assenyalen? 
Feu aquest exercici en grups.
 
Divideix un gran foli de paper 
en tres parts. Dibuixeu a la 
part esquerra una situació 
problemàtica. Dibuixeu a la part 
dreta la situació ideal. Dibuixeu a 
la part central què ha de succeir 
per convertir un problema en una 
situació ideal. 
Pregunta:
•  Què pots fer tu?
•  Amb qui pots cooperar? 
Comenteu-ho entre tots.

SUGGERIMENTO LEZIONE  16 
BUSCAR SEMBLANCES 

Busqueu tots junts semblances 
entre situacions a casa i l’escola.

SUGGERIMENTO LEZIONE  17 
CONFECCIONAR UN MURAL 
FAMILIAR

Un mural familiar és un lloc 
de la classe on es col·loquen 
fotografies de les famílies de 
tothom. Aquest mural ens dona 
l’ocasió de parlar dels familiars i 
l’alumnat, donant-nos la sensació 
de ser valorats com a família.
Amb aquest mural ningú queda 
exclòs, tots formem part del 
grup. Vegeu a la segona part 
d’aquesta guia un pla per fer i 
utilitzar el mural familiar. 

Prejudicis i diferències
Els infants poden pensar en termes de ‘blanc i negre’. Això pot conduir 
fàcilment a prejudicis. Escolta amb cura els seus comentaris i observa el 
seu comportament. Si aprecies signes d’intolerància, aquesta podria ser 
deguda a pors o falta d’informació. 
El que pots fer: 
•  Fer-los-hi preguntes crítiques i concises: ‘Estàs segur d’això?  

(i proporcionar-los la informació adequada). O: ‘Per què això és  
tant important?’

•  Recordar les regles del grup: ‘No és així com aquí parlem els uns  
dels altres’.

LA PAU A PROP TEU 
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La Pau comença per un mateix. Què poden fer els nens i les nenes per 
a sentir-se bé i en Pau? Com poden portar aquest sentiment a les seves 
llars? Què poden fer per a que la seva pròpia llum interior es mantingui 
cremant? I què fer quan no ho aconseguim?

Amb el Quadern de treball poden mostrar a les seves famílies el que han 
fet a l’escola. Així poden repetir també a casa, les activitats i exercicis 
fets a classe. 

La Pau dins de nosaltres
Els nens i les nenes tenen el desig innat de Pau. Tant el professorat, 
com els familiars o els cuidadors, poden donar-los suport amb això. 
És important que s’adonin que la Pau ja és aquí, la tenim dins nostre! 
Aquest capítol conté exercicis pràctics que ajuden a desenvolupar la 
Pau en un mateix i a recobrar-la si, en alguna ocasió, s’ha perdut. 

PROPOSTA DIDÀCTICA 20 
TRANSFORMAR EMOCIONS 
NEGATIVES

Si romanen enganxats a una 
determinada emoció negativa, 
anima’ls a realitzar un treball 
creatiu. Per exemple, fer una figura 
amb plastilina que representi 
aquest enuig o aquesta tristesa. 
Després poden transformar-la en 
una figura que expressi alegria i 
fortalesa. També podrien fer-ho 
per mitjà d’un dibuix.

PROPOSTA DIDÀCTICA 21 
PORTA ELS TEUS OBJECTIUS DE LA 
PAU A CASA

Els nens i les nenes decideixen 
en grupets els seus objectius 
personals de Pau. Assegura’t que 
aquests objectius siguin petits, 
realitzables. Per exemple: ‘li diré 
cada dia alguna cosa agradable 
al meu germanet’. Els objectius 
s’escriuran en targetetes. A la 
classe de manualitats, poden 
confeccionar un ‘armariet’ fet a 
partir de capses de llumins grans, 
en el que poden guardar els seus 
objectius de Pau. 

QUADERN DE TREBALL 
UN LLOC ESPECIAL

Anima’ls a crear un lloc a casa en el 
que puguin col·locar el seu desig de 
Pau, la seva espelmeta de la Pau 
i, per exemple, també una bonica 
flor o una pedra que els agradi 
(vegeu Activitat 12 del Quadern de 
treball).

Tants pensaments esgoten!
Els científics parteixen de la base que, de mitjana, produïm de 40.000 
a 60.000 pensaments al dia. El nostre cap sempre està ocupat ! El 70% 
d’aquests mateixos ja els hem pensat durant els 3 dies anteriors a avui. I 
sovint els nostres pensaments no són gaire elevats o positius.
Com podem esperar llavors que ens sentim en Pau i relaxats?

Pel que sembla, quan parem aquest torrent de pensaments, podem 
relaxar-nos més ràpidament, gestionar millor l’estrès i tenir una actitud 
més positiva a la vida. S’ha realitzat molta investigació al respecte. Pots 
trobar un llistat de resultats a www.peace-education-in-action.org

‘ Cada acció compta. Cada paraula 
compta. Cada pensament compta.’  
Mansukh Patel 

PROPOSTA DIDÀCTICA 22 
APRENDRE A CONÈIXER ELS 
SENTIMENTS I AFEGIR-HI QUELCOM 
POSITIU

Per als més petits: Busca fotografies 
a revistes o internet de persones 
amb una expressió d’alegria, enuig, 
por, tristesa o neutra. Ensenya-
les als nens i nenes i demana’ls 
que descriguin els sentiments 
d’aquestes persones. 
•  Què pots fer quan el teu amic/ga 

està enfadat, trist o té por?
•  Què pots fer quan veus que una 

persona a qui coneixes molt bé 
està enfadada, trista o té por?

•  Quina és la teva qualitat especial? 
Fer que algú se senti content, saber 
consolar-lo, preguntar-li si també 
vol participar en el joc? ‘Jo puc fer 
(tal cosa...) molt bé’.

•  Què pots fer amb la teva qualitat 
especial?

12

QUADERN DE TREBALL 
FEM UN DIARI DE LA PAU   

Tots els nens i les nenes 
confeccionen un diari en el que 
escriuen els seus objectius i els 
seus desigs de Pau. Després el 
diari pot folrar-se amb un bonic 
paper o un feltre. Si ho prefereixen, 
també podria confeccionar-se un 
diari digital (vegeu Activitat 13 del 
Quadern de treball)

13QUADERN DE TREBALL 
LA MEDITACIÓ DE LES FLORS

Tota la classe fa aquesta 
meditació (vegeu Activitat 10 
del Quadern de treball). En ella 
imagines que li dones una flor (o 
una petxina bonica) a algú que 
et cau molt bé, a algú que no 
t’agrada tant i també a tu mateix. 
També poden fer-la a casa, ja 
sigui pel seu compte, o juntament 
amb els seus familiars.

10

QUADERN DE TREBALL 
CAMINAR AMB ATENCIÓ

Sortir a fora i practicar el caminar 
amb atenció (vegeu Activitat 9 del 
Quadern de treball).

QUADERN DE TREBALL 
PENSAMENT POSITIU: EXPERIMENT

Realitza l’experiment de la polsera i 
millora el teu propi rècord de pensar 
positivament! (vegeu Activitat 11 del 
Quadern de treball)

09

11

LA PAU, DINS TEU
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PROPOSTA DIDÀCTICA 23 
COMPTAR PER CALMAR-TE

Els nens i les nenes estan asseguts: com se senten? Intranquils, 
enfadats, excitats, nerviosos? Demana’ls llavors que respirin 
lentament i que comptin amb cada inspiració. 
•  Compta 1: inspira i expira lentament
• Compta 2: inspira i expira lentament
• Compta 3: inspira i expira, etc. 

Segueix fins arribar a 5 i comença de nou a comptar a partir de l’1. 
Si perds el compte torna a començar. Completa 3 rondes. Pregunta 
com se senten ara. 

PROPOSTA DIDÀCTICA 24 
JUGAR I TRANQUIL·LITZAR-SE

Amb els més petits pots fer un ‘joc 
de respiració’. Per exemple: 
•  Bufar una boleta de cotó amb 

una canyeta, fent que segueixi 
una determinada direcció. 

•  Amb la canyeta també es poden 
‘agafar’ paperets molt finets 
i deixar-los anar en un cubell 
amb aigua. Assegura’t que els 
paperets no siguin gaire petits 
per tal que no puguin inhalar-se 
accidentalment. 

PROPOSTA DIDÀCTICA 25 
RESPIRAR BÉ ENS TRANQUIL·LITZA 

Els exercicis de respiració tenen 
efectes ràpids i efectius per 
trobar-te de nou tranquil i en Pau. 
Practica una respiració correcta 
amb els més grans. Si no hi estan 
acostumats, pots demanar-los 
que posin una mà sobre el seu 
abdomen i l’altra sobre el seu pit. 
Així podran sentir com el seu cos 
s’eleva una mica a l’inspirar i es 
retreu una mica a l’expirar. Això 
significa que estan utilitzant tota 
la seva capacitat pulmonar.  

Suggeriments addicionals per  
treballar amb la respiració: 
•  Demana’ls que inspirin el seu 

color preferit (pel nas)
•  Quan s’han acostumat a això, 

a l’ expirar poden deixar anar 
quelcom que no vulguin tenir 
més amb ells (per exemple, 
enuig o tristesa). 

•  Quan això els sigui fàcil, 
poden practicar fer l’expiració 
més llarga que la inspiració. 
A l’allargar l’expiració crees 
un sentiment de calma més 
profund. 

•  Comenceu inspirant i expirant 
el mateix número de vegades, 
compteu 3 a l’expirar, seguint un 
ritme que els sigui confortable. 

•  Si això els resulta fàcil, poden 
intentar comptar fins a 3 a 
l’inspirar i fins a 4 o 5 a l’expirar. 

Els exercicis de respiració tenen 
un efecte directe en com et 
sents. Prova-ho! 

QUADERN DE TREBALL 
EL COCODRIL PER SENTIR-SE 
MILLOR ALTRE COP

Et trobes una mica intranquil en 
aquest moment? Fes el Cocodril!
Practica amb els nens ‘El 
cocodril’, un exercici de ioga 
molt senzill que poden realitzar 
quan se sentin enfadats o tristos 
i vulguin sentir-se millor un 
altre cop (vegeu activitat 14 del 
Quadern de treball).

14

1.4
Tranquils i en calma
Hi ha escoles on en algunes (o totes) les classes, es realitzen exercicis 
de calma, una o dues vegades al dia. En un moment determinat sona 
una campaneta, llavors tothom fa un determinat exercici per calmar el 
flux de pensaments. Una de les maneres més efectives per a això són 
els exercicis de respiració en els que anem comptant les respiracions 
(de l’1 al 5 o fins el 10; vegeu la proposta didàctica 23). Per suposat, cal 
practicar, però els nens i les nenes s’hi acostumen ràpidament. 

NOTA IMPORTANT SOBRE ELS EXERCICIS DE RESPIRACIÓ 
Cal destacar que és important no cansar-se durant els exercicis de 
respiració. La respiració mai ha de forçar-se. Si la teva respiració és 
massa ràpida o massa lenta, massa profunda o superficial, et cansaràs 
i pots sentir-te dèbil. Tots respirem de maneres diferents, així que 
assegura’t d’estar còmode mentre realitzes l’exercici. Si comences a 
sentir-te cansat, para i respira amb normalitat per un moment. 

LA PAU, DINS TEU
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FESTA DE LA LLUM 
Una manera excel·lent de finalitzar aquest projecte és organitzar 
una festa a la que assisteixin també els familiars de l’alumnat. Poden 
convidar els seus pares, germans i germanes. D’aquesta manera, es 
facilita crear un vincle llarg entre el projecte i la llar, mantenint viva la 
flama i el seu esperit. Una celebració d’aquest tipus també és una ocasió 
perfecta per convidar a una delegació d’una altra escola i fer-los l’entrega 
de la flama de la Pau. A continuació es detalla informació sobre festivals 
de llum a altres cultures que poden servir com a inspiració per a la nostra 
pròpia celebració. Expliqueu que quasi totes les cultures, tradicions i 
religions celebren la festivitat de la llum. La Flama de la Pau Mundial 
és en si mateixa la celebració de la llum. La llum de la flama, encesa a 
llocs especials de tots els continents per persones també especials, 
ens recorda la nostra pròpia llum i que sempre podem portar llum a 
qualsevol situació. 
Fins i tot existeix una llegenda dels indis nadius americans, que explica 
que quan s’uneixin set flames de tots els punts de la terra, començarà 
una nova edat d’or de pau. 

PROPOSTA DIDÀCTICA 26 
FESTA DE LA LLUM

Pregunteu a l’alumnat si a les 
seves llars celebren alguna 
festivitat dedicada a la llum, 
explicant què fan. Comenteu 
quins elements d’aquestes 
celebracions podrien ser 
utilitzats també per organitzar 
una festa d’aquest tipus a 
l’escola.

QUADERN DE TREBALL 
FER LLÀNTIES 

Demana als nens i nenes que 
facin tres llànties, una per a 
ells mateixos, les altres dues 
per  regalar (vegeu Activitat 15 
del Quadern de treball). Poden 
emportar-se-les a casa. 
 

Diwali: festa Hindú
A l’Índia se celebra anualment la festa anomenada Diwali durant l’època 
més fosca de l’any, simbolitzant la victòria de la llum sobre la foscor, la 
bondat sobre la maldat. Diwali ve de la paraula ‘dipavali’ del sànscrit, 
que vol dir filera de llums. Les cases es decoren amb llums, llànties d’oli 
i flors. La foscor és expulsada per mitjà de la llum, les portes de les llars 
s’obren de bat a bat per donar entrada a la prosperitat i a la sort. La gent 
es posa els seus millors vestits, s’ofereixen regals entre si i celebren l’inici 
de l’any nou amb menjars deliciosos, begudes i focs artificials. 
Durant aquesta festivitat s’elaboren i comparteixen molts dolços 
tradicionals. Diwali és una festa familiar, però també es fan celebracions 
als Mandir (temples). En el tercer dia de la festa tots es desitgen ‘Subh 
Diwali’, que significa ‘Feliç Festa de la Llum’.

La Flama de la Pau Mundial ens 
recorda la nostra capacitat per  
aportar sempre positivitat, en 
totes les situacions.

15

FESTA! 
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Nadal: festa Cristiana
El Nadal és una festa cristiana molt important, en ella es commemora 
el naixement de Jesús. En el món cristià occidental se celebra el dia 25 
de desembre, però a les esglésies ortodoxes orientals, (per exemple 
l’Església Ortodoxa Russa), que utilitzen el calendari julià, aquest es 
celebra dues setmanes més tard. En molts països la festivitat comença 
la nit anterior, amb el sopar de Nadal i la missa del Gall. En altres també 
es celebra el dia següent al Nadal (Sant Esteve o segon dia de Nadal). La 
paraula Nadal ve del llatí Navitate, que significa ‘naixement de la vida per 
a tu’. 
Encenem espelmetes per celebrar la ‘il·luminació de la foscor’, i fem 
regals a la nostra família i amics. 

PROPOSTA DIDÀCTICA 27 
FESTA

Organitzeu una exposició del 
projecte amb tots els dibuixos, 
quaderns de treball, El ‘Diari de 
les Bones Notícies’, històries i 
poemes. Convideu familiars, 
cuidadors, germans i germanes. 
Demaneu als pares i mares que 
portin a l’escola alguna cosa 
bona per menjar i beure, o 
prepareu-ho allà mateix. 
Deixa que els nens i nenes 
expliquin com han treballat en 
el projecte i el que ha significat 
per a ells. Podem fer tots junts 
la salutació a la Terra (activitat 
6 del Quadern de treball) o la 
meditació de les flors (activitat 10 
del Quadern de treball).

PROPOSTA DIDÀCTICA 28 
PROPAGAR LA LLUM

Propaguem la llum passant-la 
a una altra escola. Literalment: 
encenem una flama de la Flama 
de la Pau Mundial i l’entreguem 
(encesa, utilitzant un fanalet) a 
una altra escola. També podem 
convidar a una escola a la festa 
de final de projecte. L’alumnat 
podria confeccionar desitjos de 
Pau, dibuixos, poemes o una 
petita obra de teatre per a l’altra 
escola. 

QUADERN DE TREBALL 
LLUM AL BARRI

Dibuixeu en el Quadern de 
treball: com es veuria el teu 
carrer o el teu poble si tothom 
encengués una espelma per a 
la Pau (vegeu Activitat 16 del 
Quadern de treball).

Hanukkà: festa Jueva
Hanukkà és una festivitat jueva que commemora el ‘Miracle de Hanukkà’. 
Aquesta paraula significa ‘dedicació’ en hebreu. També és coneguda 
com a ‘El Festival de llums’ (Chag Ha’Orot). Té una duració de vuit dies. El 
primer dia s’inicia després de la posta de sol del dia 24 del mes de Kislev 
del calendari jueu. 
El ritual principal consisteix en encendre espelmetes en el Menorà de 
Hanukkà, el canelobre dels nou braços, mentre es canten benediccions 
i oracions. Després d’encendre les espelmes sovint es recita o es canta 
‘Hanerot halalu’ (aquestes llums) que explica l’origen de la festa i el ritual 
per encendre les espelmes. 
També es preparen els menjars tradicionals com ‘sufganiot donuts’ 
(berlines farcides de gelatina) i ‘latkes’ de patata.
És tradició jugar amb el ‘dréidel’ o ‘sevivon’ (espècie de baldufa amb sis 
cares planes) i comprar regals amb diners Hanukkà. 

Islam: els versos de la llum
L’islam no té una festa de la llum pròpiament dita. Però al Corà, Sura 
24, versicle 35, llegim: ‘Allah és la Llum dels cels i la terra. La seva llum 
és com una fornícula en la que hi ha una llàntia encesa; la llàntia és a 
dins d’un vidre i el vidre és com un astre radiant. S’encén gràcies a un 
arbre beneït, una olivera que no és ni oriental ni occidental, l’oli del qual 
gairebé il·lumina sense que el toqui el foc. Llum sobre Llum. Allah guia 
cap a la Seva Llum a qui Ell vol. Allah crida l’atenció dels homes amb 
exemples, i Allah coneix totes aquestes coses’.

16

FESTA! 



uneix-te a

nosaltres

SEGONA PART | PROPOSTES PER 
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NENS I NENES EN SITUACIONS D’ESTRÈS
Algunes criatures han viscut experiències traumàtiques, per exemple 
una situació insegura o una sortida forçada d’un país en guerra. Com a 
docent pots fer una aportació molt positiva al benestar d’aquests nens 
i nenes.
Els nens que pateixen estrès o traumes poden mostrar, en ocasions, 
endarreriment en el seu desenvolupament i tenir sentiments depressius 
i ansiosos. Alguns poden desenvolupar també dependència, així com 
sentir-se desbordats per les seves emocions o ser extremadament 
introvertits o agressius. També poden no reconèixer les seves emocions 
a temps, i tenir problemes per expressar-les als altres. 

Afortunadament, la majoria d’ells té una gran capacitat de recuperació i 
poden tornar a tenir una vida plena d’entusiasme i alegria, per mitjà de: 
•  Anar a l’escola (proporciona estructura)
•  L’ajuda d’altres (proporciona amistat, diversió)
•  L’ajuda del professorat (proporciona atenció, confiança)

QUÈ POTS FER COM A DOCENT?
 1. Espai per expressar les emocions 
Els nens i les nenes que han viscut una experiència traumàtica 
necessiten un entorn segur en el que puguin expressar-se lliurement. 

•  Explica’ls que aquests sentiments i emocions són una resposta 
normal d’algú que hagi viscut una experiència traumàtica. Assegura’t 
que l’entorn es manté segur per a altres companys de classe. A més de 
tristesa, sentir desemparament, esclats sobtats i riure incontrolat són 
emocions normals en aquestes situacions. No els tranquil·litzis ni els 
donis consell, simplement accepta tots els sentiments i emocions que 
puguin manifestar.

•  Demana’ls regularment què pensen sobre el que està succeint o el 
que succeirà, de manera que puguin expressar els seus pensaments 
i emocions. Escolta atentament el que tenen a dir i observa la seva 
conducta si reben informació negativa i plena d’estereotips sobre 
determinats grups ètnics. 

•  Para atenció especialment cap a aquells que són introvertits i que 
tenen dificultats per manifestar els seus sentiments. 

•  Recorda que moltes dificultats de l’aprenentatge o comportament 
poden ser conseqüència de l’estrès viscut. No responguis 
negativament a això, mostra comprensió i ajuda’ls a buscar la manera 
de gestionar aquests problemes. 

•  Anima’ls a expressar-se i exposar clarament els seus límits. Ensenya’ls 
que està molt bé dir ‘Para, para de fer això!’.

EXEMPLE:  
GESTIONAR ELS PREJUDICIS

Una nena diu: ‘No vull jugar amb 
tu, perquè ets ‘diferent’. Què fas 
aleshores? 

Una professora ens explica 
com respondre. Ella diria: ‘De 
veritat? I per què ser diferent és 
un problema? Hi ha quelcom que 
l’altre persona no pot fer perquè 
és diferent? A veure. La nena que 
penses que és ‘diferent’, pot fer 
el mateix que tu?’ Així podem 
arribar a una conclusió lògica, 
comprensible per a tothom. 

Les criatures poden repetir coses 
i actuar segons el que senten a 
casa. Per exemple: ‘Nosaltres no 
tractem amb aquests tipus de 
persones’. 
Podries dir quelcom així:
‘Potser a casa no hi ha ningú que 
sigui ‘diferent’, però a l’escola 
sí. A l’escola tenim normes molt 
clares, que poden ser molt 
diferents que les que tens a casa. 
A l’escola pots jugar amb aquesta 
nena, encara que potser a casa 
no’. 

És important que, a ser possible, 
tractem aquests temes amb els 
familiars. Quan parlem de les 
diferències entre casa i escola, 
centrar-se també en els punts 
que hi ha en comú.

TREBALLANT AMB NENS I NENES EN SITUACIONS 
D’ESTRÈS

2. Seguretat a la classe
La seguretat a classe és molt important. Pots trobar suggeriments a 
l’apartat 1.3 ‘La Pau a prop teu’ i ‘Crear un entorn segur i positiu’.

•  Sigues conscient de l’impacte dels mitjans de comunicació (per exemple 
la TV) a la vida dels nens i les nenes. Estar bombardejats durant tot 
el dia amb imatges de situacions conflictives, els fa sentir insegurs, i 
poden arribar a preguntar-se si aquestes coses també poden succeir-los 
a ells aquí. 

•  A tots els països hi ha persones que volen fer mal a altres. És fàcil 
d’explicar-los que la majoria de la gent vol viure en Pau. La Pau sempre 
és a prop quan les persones així ho volen i cada individu pot marcar la 
diferència. Centra’t també en les accions positives de les persones!

•  Dona’ls l’oportunitat de fer alguna cosa que els proporcioni la sensació 
que poden contribuir positivament. Això ajuda a disminuir el sentiment 
d’impotència (vegeu proposta 15). 

3. Tractar amb diferències i prejudicis
A l’escola hi ha unes normes molt clares, que poden ser diferents a les 
que regeixen a casa. Com a mestre pots tenir influència al tractar certes 
actituds a classe. L’escola pot ser molt ferma amb les seves pròpies 
normes, mentre que les de casa pertoquen als adults que hi viuen. Pots 
comentar-ho amb els nens i nenes i els seus familiars. A l’apartat 1.3 ‘La 
Pau a prop teu’ i també més endavant pots trobar algunes propostes per 
gestionar diferències i prejudicis. 

Tots som 
diferents. 
Sigues creatiu 
i ensenya els 
infants a gaudir 
les diferències!
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4 Relaxació, joc i alegria
L’escola pot convertir-se en un oasis en el que els nens i nenes es trobin 
molt a gust. Motiva’ls per a què riguin i juguin.  

•  Encara que estiguin vivint una situació estressant, no necessiten 
estar parlant constantment dels seus problemes. No paris atenció 
a problemes, excepte si ells mateixos ho indiquen. No dediquis més 
d’una hora a la setmana a parlar de temes conflictius. Mantén un bon 
equilibri i centra’t també en els successos positius! Trobaràs propostes 
a l’apartat 1.4 ‘La Pau dins de tu mateix’. 

•  Millora les habilitats expressives de l’alumnat, per exemple: tractar un 
tema determinat en grup; un joc en el que utilitzin la imaginació; o una 
petita obra de teatre o titelles; dibuixar i cantar. 

•  Demana’ls que facin una xerrada-presentació sobre el seu país de 
procedència, o d’on provenen els seus familiars. 

•  Dona’ls l’oportunitat de fer quelcom amb contingut, de manera que 
tinguin la sensació de contribuir amb una aportació real. Per exemple, 
podrien fer una exposició dels seus dibuixos per a què la vegin els seus 
familiars o tot el veïnat. També es podria organitzar una recollida de 
fons. Vegeu proposta 15 ‘Què pots fer tu?’

PROPOSTA DIDÀCTICA 30 
CONFECCIONAR UN MURAL 
FAMILIAR 2

Trieu una paret de la classe on 
col·locar fotografies de les famílies 
de tot l’alumnat. Aquest mural ens 
dona l’ ocasió de parlar amb els 
familiars i els nens i les nenes,  i ens 
dona la sensació de ser valorats 
com a família. Amb aquest mural 
ningú queda exclòs, tothom forma 
part del grup.

El professorat pren la iniciativa 
per comentar el mur familiar. Els 
familiars i l’alumnat trien quines 
fotografies volen penjar en aquest 
i què volen explicar. Amb el mural 
familiar tens una idea més clara 
de com és la situació a casa de 
cadascú. Per mitjà de les fotografies 
es facilita la comunicació amb els 
familiars i també que aquests ens 
facin preguntes. Es fomenta la 
seva participació i implicació en 
el centre escolar i en el projecte. 
La majoria de famílies ofereixen 
espontàniament idees i la seva 
ajuda.

Passos a seguir:
•  Demana fotos als familiars 
•  Fes un collage de cada nen/nena
•  Penja’ls al mural (o en un passadís 

o lloc prominent de l’escola/classe)
•  Convida els familiars a contemplar-

lo i implica l’alumnat, els encanta 
conèixer els familiars dels seus 
companys i companyes i presentar 
els seus

•  Assegura’t que totes les famílies 
estan representades. Si algú se’n 
va de la classe pot endur-se el seu 
collage. Quan arribi un nou alumne 
demana-li immediatament que 
porti les seves fotos per al mural 
familiar.

PROPOSTA DIDÀCTICA 29 

NINOTS COM NOSALTRES PER 
ALS MÉS PETITS 1

Ninots com nosaltres: buscar 
solucions tots junts per a un 
problema comú. Amb aquest 
joc, el ninot explica una història 
responent a les preguntes del 
professorat. 
Per exemple: un nen o una nena 
no pot participar en el joc. Al 
fer d’això un problema comú, 
podem buscar solucions tots 
junts. El ninot és ‘un amiguet’ 
del grup. Té una personalitat 
pròpia i ve a visitar l’escola. El 
ninot pot plantejar qüestions 
desagradables, però també pot 
fer coses divertides. Per exemple, 
cantar cançons d’un altre país. 
És important que el ninot sigui 
bastant real i que la informació 
que proporcioni sigui veraç. 
 
Pensa primer en la ‘biografia’ i el 
caràcter del ninot, presenta-la 
al grup. Anima’ls a que li facin 
preguntes. Cada història que 
explica té un final obert, tots 
junts resoleu el problema. 

En aquest joc els nens i les 
nenes poden identificar-se, 
augmentant la seva empatia i la 
seva habilitat per a solucionar 
problemes. 

A TENIR EN COMPTE

•  Com més reconeguis els teus sentiments i les teves reaccions davant 
els esdeveniments, millor podràs gestionar-los. De manera conscient 
o inconscient transmets a l’alumnat sentiments com por, tristesa, 
enuig, inseguretat, confusió, indiferència o vulnerabilitat. Per a ells és 
molt important percebre força, estabilitat i seguretat. Els exercicis que 
trobaràs més endavant també(vegeu 2.3) poden ajudar-te a sentir-te 
més tranquil i relaxat. 

•  Què és el que penses sobre la situació del país de procedència dels nens 
i nenes? Intenta saber més sobre els antecedents, les idees, creences i 
sentiments dels habitants d’aquell país. 

• La passió amb la que pots fer quelcom per ajudar a una altra persona, 
et dona força. Per a tu mateix i per a aquesta persona. 

• Tant els adults com les criatures necessiten un enemic comú i visible a 
qui poder assenyalar. Moltes vegades quan aquest no es troba, es tria a 
algú innocent, el ‘cap de turc’. Adona’t que aquest és un mecanisme molt 
comú. 

Nota 2. ‘The Family Wall Project’.  
Capítol 9 de Diversity and Equality in Early 

Childhood. Colette Murray i Mathias Urban. 
Gill & Macmillan, Dublin 2012. 

Nota 1. ‘Equality in Action.  
A Way Forward with Persona Dolls’. 
Babette Brown, Trentham Books, 
London 2008.www.personadoll.uk

TREBALLANT AMB NENS I NENES EN SITUACIONS 
D’ESTRÈS
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INTRODUCCIÓ
A l’escola arriben notícies referents a successos que ocorren als països 
de procedència dels nens o en altres llocs (guerres, atacs o desastres 
naturals). Com tractar aquests temes per part de l’escola i el professorat? 
De vegades, l’alumnat pot manifestar opinions contundents, que 
sovint provenen de la llar. Això pot portar-nos a una mentalitat d’’ells i 
nosaltres’.  
Fins i tot quan els successos ocorren a altres països, les tensions i 
la violència sembla que estan més a prop. Algunes criatures poden 
experimentar-ho de forma molt directa, per exemple, si tenen llaços 
familiars en aquests països. 

QUIN ENFOCAMENT SEGUEIX L’ESCOLA? 
Un enfocament compartit per la direcció i el professorat 
Com respon l’escola a successos i incidents en termes d’enfocament 
educatiu? No es tracta del que cada professor individualment pensi, el 
professorat necessita saber com comentar a classe tot tipus de successos 
i incidents, per exemple amb respecte a principis bàsics establerts per la 
llei i la constitució, la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà, i la 
Convenció de les Nacions Unides dels Drets dels Infants. 
És important que cap infant o grup quedi marginat de la discussió, 
tothom és lliure per expressar el seu punt de vista. 

Com gestionar un pensament antioccidental, islamofòbic,  
antisemita, etc.? 
Explica què significa que et culpin de quelcom, tan sols perquè pertanys 
a un grup en particular, i explicar que això no està bé. Per exemple, tan 
sols perquè un número d’incidents han estat realitzats per persones de 
cert grup o religió, això no significa que tots els membres d’aquest grup 
són dolents. No està bé culpar algú que no ha fet res de dolent. En una 
situació així, pots utilitzar la segona part d’aquesta guia ‘Tractar amb 
diferències i prejudicis’ (vegeu 2.1, pàgina 39).

També pot ser que aquests prejudicis i odi provinguin de casa. La visió 
de l’escola pot ser diferent de la de casa, el que pot generar incertesa en 
les criatures. De manera que és convenient definir amb claredat el punt 
de vista de l’escola: els conflictes no haurien de resoldre’s de manera 
violenta, sinó de manera pacífica. No hem d’atacar l’ opinió dels pares. 
Fins i tot si els nens pensen que la violència s’ha d’utilitzar, se’ls ha 
d’explicar que l’escola advoca per un enfocament diferent. 

PROPOSTA DIDÀCTICA 32 
TROBANT SIMILITUDS

Reparteix una llista entre 
l’alumnat amb els noms de tots 
els nens i nenes de la classe. 
Cadascun haurà de passejar-se 
per l’aula i buscar una cosa que 
tinguin en comú els uns amb 
els altres: si s’assemblen, si 
són iguals, o comparteixen les 
mateixes opinions.  
 
Busqueu coses que diguin 
quelcom sobre ells mateixos: 
coses que els agraden (o no), 
el que els agrada fer (o no). O 
potser poden tenir un interès o 
habilitat en comú. No es tracta 
de buscar similituds quant a si 
vivim a la mateixa ciutat o tenim 
una germana. Quan troben 
alguna cosa, ho escriuen a la 
llista al costat del nom del nen 
o nena corresponent. Passen al 
següent i així successivament.  

Després, comenteu-ho a classe: 
T’ha semblat difícil o fàcil trobar 
el que teniu en comú? Hi ha 
alguna cosa que t’hagi sorprès? 

PROPOSTA DIDÀCTICA 31 
CONTRIBUIR

No sempre serà possible ajudar 
quan quelcom succeeix al món, 
però sempre pots contribuir 
amb alguna cosa positiva 
al barri, i d’aquesta manera 
marcar una diferència a nivell 
local. 

Pensa en possibles accions 
que poguessis emprendre, 
juntament amb l’alumnat, per 
contribuir a alguna causa. Per 
exemple, donar aliments a 
persones sense sostre, recollir 
joguines per nens i nenes 
desafavorits, enviar una postal 
a una persona que ho agrairia. 
Vegeu també el capítol 1.3 ‘La 
Pau a prop teu’ – El Diari de les 
Bones Notícies, o el capítol 1.1 
‘L’amic invisible’. 

QUÈ POTS FER COM A DOCENT
Algunes preguntes bàsiques per debatre sobre algun succés  
violent aparegut a les notícies:
1  Quins pensaments i sentiments tens sobre aquest fet?
2  Quins pensaments t’agradaria compartir amb les víctimes de la 

violència, els seus amics i altres que poden sentir-se vulnerables?
3  Pregunta als infants regularment que creuen què està passant o que 

podria passar. Deixa’ls expressar els seus pensaments i sentiments. 
Escolta amb cura el que diuen. Observa la seva conducta quan es dona 
informació incorrecta, o quan s’expressen generalitzacions o pors 
sobre grups ètnics concrets.

Com podria fer servir els materials de Pau a les Teves Mans  
per debatre temes com aquests?
•  Pensa en ‘Pacifistes de tot del món’ (part 1.2). Debateu sobre com 

Gandhi va aconseguir canvis de manera no violenta, i com Nelson 
Mandela va treballar per crear canvis.

•  Pensa en ‘La Pau a prop teu’ (part 1.3) i ‘La Pau, a dins teu’ (part 1.4) 
amb propostes didàctiques i exercicis per gestionar les emocions 
negatives i un seguit d’exercicis de respiració. 

Les preguntes bàsiques del primer paràgraf estan inspirades i  
basades en ‘De Vreedzame School’ (‘L’escola pacífica’), Agost  2016  
www.devreedzameschool.nl 

TRACTAR A CLASSE TEMES SOCIALS IMPORTANTS 
D’ACTUALITAT 2.2

http://www.devreedzameschool.nl/
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A TENIR EN COMPTE
•  Crea un ambient segur i respectuós en el grup/classe.  

Vegeu 1.3 ‘La Pau a prop teu’. 
•  Cuida’t. No t’involucris emocionalment.  

Veure apartat 2.1 i l’exercici del punt 2.3 ‘Mestre, cuida’t’. 
•  Tingues en compte emocions i opinions sense jutjar.
•  Ensenya a l’alumnat a respectar diferents punts de vista. 

•  També pots provar ‘El cercle’. Després d’una breu introducció del tema 
per part del professor, passa un objecte entre els nens i nenes, el qui 
el té a les seves mans pot parlar. La resta escolta atentament, sense 
respondre o comentar.

•  Comenta amb els infants sobre en què basen els seus punts de vista, en 
quina informació? Com saben si són els correctes? 

•  Prepara’t en aquesta matèria i pensa en possibles ‘desencadenants’ per 
a l’alumnat. 

•  Comença amb quelcom que ja coneguin, per exemple utilitzant un 
grup de paraules (‘camp semàntic’) – vegeu proposta 33 ‘Com va poder 
passar això?’ 

•  Si estàs tractant temes molt sensibles, demana a l’alumnat que 
escriguin el que pensen de manera anònima, per discutir-ho després 
amb tot el grup.

•  Proporciona informació i busqueu respostes tots junts als temes que 
sorgeixin. 

•  Fes connexions amb les seves pròpies vides. Per a això pots utilitzar les 
‘Històries amb un missatge’ de la part 3.  

•  Assegura’t que la discussió no pugi de to, mantingues l’ambient sota 
control. Recorda’ls com s’han de parlar entre ells. I recorda els exercicis 
de respiració del capítol 1.4 ‘La Pau en el teu interior’.

•  Comunica’t amb els familiars i informa’ls de l’enfocament de l’escola.

PROPOSTA DIDÀCTICA 34 
FER JOCS QUE ESTIMULIN LA 
COOPERACIÓ

•   ‘L’arbre es fa més robust’. 
L’alumnat s’agafa de les mans 
i forma una fila. El nen o nena 
que estigui a l’extrem es queda 
immòbil, mentre els altres, 
lentament, caminen al seu 
voltant creant una espiral 
fins que tothom forma part 
d’ ‘un arbre robust’. Procura 
que hi hagi un cert espai entre 
ells, per a què ningú quedi 
massa atapeït. Ara cada nen 
deixa anar la mà que està 
sostenint per agafar-ne una 
altra. Finalment han de trobar 
una manera per desfer el nus. 
Es precisa la col·laboració  de 
tots. 

•  Els infants es posen en fileres 
de dos en dos o de tres en 
tres i lliguen (fluixet) els 
seus turmells als dels seus 
amics. Ara intenten caminar 
mentre estan lligats entre si. 
Necessiten anar poc a poc, 
comunicar-se i cooperar!

PROPOSTA DIDÀCTICA 33 
‘COM HA POGUT PASSAR AIXÒ’? 

Escriu a la pissarra la frase ‘Com 
ha pogut passar això?’ Dibuixa 
un cercle al seu voltant i escriviu 
tots junts un grup de paraules 
rellevants (mapa conceptual).

Pregunta a cada un què és 
segons ell/a la causa del 
problema (per exemple un 
atac terrorista) i què  va passar 
després. Escriu una paraula clau 
a la pissarra per a cada un dels 
suggeriments que vagin sorgint. 
Corregeix aquella informació 
que és clarament incorrecta.
Afegeix el que consideris 
necessari. Amb els nens i les 
nenes més grans aprofita 
l’oportunitat per explicar-
los antecedents històrics 
rellevants.

‘ La vida, per a mi, no és una 
espelma que s’apaga aviat. És més 
aviat una esplèndida torxa que 
sostinc a les meves mans durant 
un moment, i vull que cremi amb 
la màxima claredat possible abans 
d’entregar-la a futures generacions’
 George Bernard Shaw

2.2TRACTAR A CLASSE TEMES SOCIALS IMPORTANTS 
D’ACTUALITAT
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Si et cuides bé a tu mateix/a, pots 
ajudar millor els teus alumnes. 
EXERCICIS DE RELAXACIÓ I DE RESPIRACIÓ 
Si estàs estressat i tens massa coses al cap, fes els següents exercicis. 
Veuràs com sents la diferència! 

Buidar la ment 
De peu, sent el pes del teu cos a les plantes dels peus. Com et sents?
Inspira i a l’expirar doblega’t cap a davant, a partir del maluc. Empeny el 
còccix cap a amunt i relaxa el tronc, el coll i el cap. Si vols pots fer recolzar 
les mans a les cames (just a sobre dels genolls) o deixa-les penjant cap al 
terra, si ets suficientment flexible pots fins i tot fer-les recolzar al terra. 
Respira 5 vegades profundament, amb cada expiració et relaxes més i més. 
Després alça’t de nou poc a poc, tot doblegant lleugerament els genolls, 
contraient suaument els músculs abdominals i, si ho precises, fes recolzar 
les mans als genolls. Observa: pots sentir la diferència?

Reduir l’estrès 
Seu i pren-te el temps necessari per sentir els teus peus descansant al 
terra, les teves natges recolzades a la cadira. Respira profundament i 
assossegada, sent com a l’inspirar el teu ventre s’eleva una mica. 
Expira lentament amb una llarga exhalació, el ventre torna a la seva 
posició inicial. Repeteix com a mínim 5 vegades. Si ho prefereixes, també 
pots fer aquest exercici estirat. Com et sents?
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Exercici de relaxació de 3 minuts 
Seu amb l’esquena recta, els peus junts i recolzats al terra. Tanca els ulls, 
respira un parell de cops assossegadament i profunda. Observa la teva 
respiració i deixa que succeeixi per si mateixa, de forma natural. 
Segueix atent a la teva respiració: Com és la teva respiració? És la teva 
inspiració més llarga que la teva expiració? O al contrari? Hi ha alguna 
pausa entre la inspiració i l’ expiració? Quina part del teu cos es mou a 
l’inspirar i a l’expirar? 
Segueix durant 1 minut amb l’atenció a la teva respiració i si et distreus, 
porta de nou l’atenció suaument a la teva respiració.

Després d’un minut porta de nou l’atenció al teu cos, als senyals que el teu 
cos et dona, sense canviar res. Tan sols sigues conscient d’aquests senyals. 
Tens alguna sensació de picor, o el teu peu s’està adormint? O potser et 
fa una mica de mal l’esquena? Sents fred o calor? Segueix observant els 
senyals del teu cos, sense intervenir, sense canviar res. Presta’ls tota la 
teva atenció. Accepta el que sents, encara que això no sigui molt plaent: es 
tracta tan sols d’ 1 minut! 

Després d’1 minut descanses. Descanses en aquest silenci, sense portar la 
teva atenció cap a res especial. Simplement ETS; despert, la ment present 
a l’aquí i l’ara. Roman així assegut, en calma. Respira profundament a 
partir del ventre. 

Obre els ulls. Com et sents, ara? 

MESTRE, CUIDA’T 2.3
Reduir una mica més l’estrès 
(Si tens una mica més de temps)
Inspira i expira com a l’exercici 
anterior. Compta a cada 
respiració, per exemple: 
Compta 1: inspira lentament, 
expira lentament
Compta 2: inspira lentament, 
expira lentament
Compta 3: inspira lentament, 
expira lentament, etc.

Compta fins a 10 i comença de 
nou per 1. Si perds el compte 
torna a començar per 1.
Sent com et vas tranquil·litzant.

Relaxa el teu cos i la teva ment 
Seu i pren-te el temps necessari 
per sentir els teus peus 
descansant al terra, les natges 
recolzades a la cadira. 
Centra la teva atenció als teus 
peus i les teves cames; inspira i 
a l’expirar  relaxa els teus peus, 
relaxa les teves cames. Segueix 
respirant així, i amb cada 
expiració relaxa la part inferior 
del teu cos. Sent la relaxació als 
teus peus, a les teves cames. 
Centra la teva atenció a la zona 
pelviana; inspira i a l’expirar 
relaxa tota la zona pelviana. 
Segueix fent el mateix amb: 
•  La teva esquena, el teu ventre, 

la teva caixa toràcica  
•  Les teves espatlles, braços i les 

teves mans
•  El teu coll, el teu cap, la teva 

cara. 

Relaxació profunda (per fer a 
casa, estirat sobre l’esquena) 
Aquest exercici de relaxació és 
molt efectiu, té una durada de 15 
minuts, s’executa estirat sobre 
l’esquena. Si estàs molt cansat 
o et sents molt estressat, es 
recomana realitzar-lo al menys 1 
cop al dia. S’estima que els seus 
efectes són similars a 2,5 hores de 
son. 

Descarregar les gravacions
Aquest exercici es pot escoltar 
i descarregar a www.peace-
education-in-action.sp
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Tema: un individu amb determinació pot marcar una gran diferència

El petit papagai i els seus  
amics

En un bosc molt gran hi vivia un petit papagai, es sentia molt feliç 
allà, juntament amb molts altres ocells i animals. Per on fos que 
caminessis d’aquell bosc, podies sentir els sons de les fulles i el 

cant dels ocells als arbres. 

Un dia es va iniciar un petit foc al bosc. Els animals que van olorar el 
fum i van sentir crepitar el foc, van fugir ràpidament buscant un lloc 
fora de perill. El petit papagai també va veure el foc. Va volar cap a les 
altures i va veure com tots els seus amics corrien cap a totes direccions 
intentant escapar, els cérvols, els conills, els insectes. 

El papagai va seguir amb el seu vol, va veure com el foc s’escampava 
i va pensar ‘Què puc fer? Soc massa petit per ajudar a totes aquestes 
criatures’.

 Va mirar a l’horitzó i va veure com brillava l’aigua d’un petit llac. Va 
tenir una idea. Sense pensar-s’ho dues vegades es va dirigir cap allà, 
es va tirar a l’aigua, va volar ràpidament cap al foc i va començar a 
sacsejar l’aigua de les seves aletes intentant apagar-lo. El papagai va 
seguir una i una altra vegada repetint el procés, però el foc va seguir 
propagant-se i ell estava cada vegada més cansat. Les seves ales van 
començar a cremar-se amb la calor i ja quasi no podia continuar. 

Aleshores una àguila gran que planejava molt alt al cel, va veure el petit 
papagai i li va donar un consell savi: ‘No ho facis sol, avisem els altres 
ocells per a què ajudin. Junts ho aconseguirem’.

L’àguila i el papagai van cridar les altres aus. Ràpidament un gran 
núvol d’ocells volava d’un costat a un altre, entre el llac i el bosc. I el 
que un petit i valerós papagai no podia aconseguir en solitari, es va 
aconseguir amb la col·laboració de tots. El foc es va anar reduint fins 
que, per fi, es va apagar completament. 

Els ocells van seure en les copes dels arbres, molt cansats però també 
molt contents. Van veure com els animals que havien fugit anaven 
tornant al bosc. El bosc havia estat salvat gràcies a la seva col·laboració i
el seu esforç comú. El bosc torna a ser ara un lloc meravellós on viure. •

Tema: col·laborar i cuidar els uns dels altres

Les oques 

Sauràs vist alguna vegada volar a les oques quan es dirigeixen cap 
al sud. Volen formant una gran ‘V’. Ara sabràs per què ho fan.

Les oques han de fer un viatge molt llarg cap al sud, allà passen 
l’hivern evitant el fred del nord. Cadascun pel seu cantó no podria fer 
un viatge així, però junts són més forts per poder realitzar-lo. 
Al volar en forma de V, cada ocell quan bat les seves ales, produeix un 
moviment a l’aire que ajuda l’oca que va darrere seu. Cada vegada que 
una oca surt de la formació i sent la resistència de l’aire, s’adona de la 
dificultat de volar sol i retorna ràpidament al seu lloc dins la ‘V’. 

Evidentment, l’oca que va davant és la que més energia utilitza, quan 
aquesta es cansa, passa a un altre lloc entre les altres i una altra oca 
pren el seu lloc. 
Mentre volen, les oques que van darrere criden constantment per 
animar les que van davant. Si una d’elles emmalalteix o cau ferida, 
dues de les seves companyes surten de la formació per ajudar-la i 
protegir-la. Es queden amb ella fins que pot volar de nou. Quan pot 
tornar a volar s’eleven juntes i s’acoblen a un altre grup per, finalment, 
unir-se amb el seu. 

Les oques ens ensenyen que podem aconseguir molt més quan 
treballem junts, quan fem torns per dirigir, i quan cuidem i donem 

suport a qualsevol dels nostres amics que ho necessiti. •

‘ Un individu amb 
determinació 
pot marcar una 
gran diferència’

‘ Col·laborar i 
cuidar-nos els 
uns als altres’
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Tema: mai no ets massa petit per poder ajudar

El lleó i el ratolí 

Hi havia una vegada uns ratolinets molt entremaliats i sorollosos
que es van atrevir a apropar-se a un lleó que estava dormint  
tranquil·lament. El lleó va seguir dormint, ni es va immutar. 

Els ratolinets es van embravir, s’anaven acostant més i més fins que 
finalment van pujar a l’esquena del lleó i van començar a ballar.

De cop, el lleó es va despertar i ràpidament va agafar un dels 
ratolinets. ‘Oh, si us plau... no em matis!’ cridava i plorava el ratolí. ‘Un 
altre dia et tornaré el favor amb molt de gust’, deia. El lleó va riure de 
bona gana i el va deixar anar. 

Al cap d’un temps, el lleó va caure a la xarxa d’un caçador. Encara 
que rugia i mossegava, no aconseguia trencar la xarxa. I resulta que 
aleshores, va passar per allà el ratolinet, va veure què li passava al 
lleó i, immediatament, va començar a rosegar la corda amb totes les 
seves forces. La corda era molt gruixuda i li va costar molt d’esforç, 
però quan va aconseguir trencar-ne un tros, el lleó va poder trencar els 
altres trossos i es va alliberar de la trampa del caçador. 

El ratolinet estava encantat d’haver salvat la vida del lleó que en el seu 
moment li havia perdonat la seva. 

Es va adonar que fins i tot essent una criatura tan petita podia fer 
quelcom important per a ajudar a altres. El lleó també va pensar en el 
que havia passat i va comprendre que no importa com de gran i fort 
siguis, de vegades necessites l’ajuda d’un bon amic. •

Tema: confia en tu mateix

Mai no et rendeixis

Hi havia una vegada dues granotetes que vivien en una sèquia 
d’una granja, es deien Plip i Plop i es trobaven molt a gust en 
aquella sèquia.

Un dia estaven fent salts d’aquests tan grans que fan les granotes.
Van saltar tan lluny que no sabien on eren, s’havien perdut.

‘Hem de trobar la direcció correcta per tornar a la nostra sèquia, s’està 
fent fosc i no sé on som’ va dir la Plip. Així que no se’ls va acudir una 
altra cosa que seguir saltant. 

Amb la llum suau del crepuscle, no van veure que en el seu camí hi 
havia un cubell ple de llet. I després de fer un altre salt van caure a 
dins, amb un gran xipolleig. 

A l’ adonar-se’n es van espantar i van començar a nadar amb totes les 
seves forces, i llavors van descobrir que és molt més difícil nadar a la 
llet que a l’aigua, i havien d’esforçar-se molt per mantenir-se flotant! En 
Plop estava tan cansat que va començar a enfonsar-se. ‘No puc seguir 
nadant’, va dir en Plop, tot panteixant.  ‘No podem sortir d’aquí. Estem 
acabats!’. 
La Plip va mirar al seu amic i va saber que havia d’ajudar-lo. 

‘No et rendeixis, Plop’ va cridar.  ‘Agafa’t a mi i els dos seguirem 
movent les potetes per a seguir flotant. Sé que sortirem d’aquí’ 
Així que la Plip i en Plop van seguir nedant amb afany, la Plip seguia 
animant el seu amic per a què no es rendís. 

Just quan la Plip pensava que ja no li quedaven forces, va passar una 
cosa extraordinària. Ja no s’enfonsava. Sota les seves potetes va notar 
una cosa més consistent, va mirar cap a baix i sorpresa! va veure que 
la llet s’havia convertit en una cosa sòlida. Amb el moviment de les 
potetes la llet s’havia convertir en mantega! De manera una mica 
maldestre, van poder sortir del cubell. Eren lliures altre cop!

La Plip i en Plop pensaven sovint en el que va passar aquell dia, gràcies 
a la fe de la Plip no s’havien rendit. Des d’aleshores, cada vegada que es 
trobaven en una situació difícil, sabien que només podien reaccionar 
d’una manera. Tenir valor i confiança, i no rendir-se mai. •

‘ Mai no ets 
massa petit per 
poder ajudar’

‘ Confia en tu 
mateix’

HISTÒRIES AMB MISSATGE
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Tema: el poder de donar

Un got de llet

Hi havia una vegada un jove que es deia Faisal Ahmad. Al seu país 
no hi havia escoles gratuïtes. Per això, cada matí anava de porta 
en porta venent tot tipus de coses per així poder pagar la seva 

escola. Els seus pares eren tan pobres que quasi no els arribava ni per 
menjar i molt menys per pagar una escola. En Faisal volia anar a l’escola 
fos com fos, així que cada dia recollia de tot per vendre-ho després. Això 
no sempre era fàcil i en alguna ocasió havia pogut reunir els diners just a 
temps. 
Un dia feia tant de fred i tenia tanta gana que va decidir que a la propera 
casa que truqués demanaria alguna cosa per menjar. Però quan va trucar 
no es va atrevir a demanar menjar, en lloc d’això va demanar un got 
d’aigua. La dona que va obrir la porta li va somriure amablement. Es va 
adonar que estava famolenc i li va oferir un gran got de llet. En Faisal se’l 
va beure poc a poquet, assaborint cada glop. Quan va acabar li va dir a la 
dona: ‘Què li dec, senyora?’
‘No tens per què pagar-me, les coses també poden fer-se simplement per 
amabilitat, sense demanar res a canvi’, va respondre ella. 
El jove li va agrair profundament. Quan se’n va anar de la casa, en Faisal 
es va sentir molt més fort, no tan sols físicament, també mentalment. La 
seva fe en Allah i en les persones havia augmentat considerablement. 

Anys més tard... 
La senyora Al-Hamdulillah es va posar malalta. Cap metge del lloc podia 
ajudar-la i va ser enviada al gran hospital de la ciutat per ser examinada. 
Allà van avisar el doctor Faisal Ahmad, que va aparèixer amb la seva 
bata blanca a l’habitació de la senyora Al-Hamdulillah.La va reconèixer 
a l’instant. Es recordava molt bé d’aquell got de llet que ella li havia donat 
quan era un nen famolenc. Estava decidit a fer tot el possible per ella. Li 
van donar el millor tractament i les millors medicines, així que feliçment 
va acabar curant-se. 
Quan estava a punt d’anar-se’n a casa, el doctor Ahmad va demanar que 
li enviessin a ell la factura de l’hospital, ja què tampoc hi havia hospitals 
gratuïts. Li va fer una ullada i va escriure quelcom al peu de la factura, i 
la va enviar a l’habitació de la senyora Al-Hamdulillah. Quan aquesta va 
obrir el sobre i va veure l’import del compte va saber que en tota la seva 
vida no podria pagar-la. I aleshores va veure la nota escrita al peu de 
pàgina: Aquest compte ha estat completament abonat amb un got de llet. 
Firmat: Dr. Faisal Ahmad
Va començar a plorar de felicitat i va agrair a Allah la seva ajuda. 
Quan fem alguna cosa per ajudar a algú, això sempre ens és retornat 
d’alguna manera, en el moment adequat. •

Tema: el poder d’ajudar als altres

El regal per al rei

Hi havia una vegada un rei molt savi que regnava en un país llunyà. 
Era un país molt gran, amb turons, valls, muntanyes, prats, 
pobles i ciutats. Així que, un cop a l’any, el rei feia un viatge per 

visitar tots els seus vasts territoris. 

De nou havia arribat el moment d’emprendre el viatge, i tothom estava 
molt content i entusiasmat. A tot arreu podies sentir la gent dient:

‘Que ve el rei, que ve el rei!’
 
A tots els racons del reialme la gent s’afanyava, embellien les seves cases, 
arreglaven els carrers, tot s’omplia de flors, per donar la benvinguda al 
rei. També pensaven quin regal podien fer-li al rei. 

En una ciutat vivia una dona molt pobra. També volia arreglar casa seva i 
el seu jardí, rentar i planxar la seva roba per a la visita del rei: ‘Compraré 
un regal bonic per al rei, he estat estalviant cada setmana per a això’, va 
pensar. Volia comprar-li una llàntia bonica en la que cremés una llum 
radiant. Però abans havia d’acabar un parell de coses a casa seva. 

Mentre estava ocupada, es va acostar un ancià i li va demanar de seure un 
moment en el banc situat al costat de la porta. Al veure’l tan cansat, ella 
el va convidar a entrar i prendre una tassa de te per reposar forces. Van 
entaular una animada conversa i l’avi li va explicar la seva vida, una vida 
certament interessant. 

Quasi sense adonar-se’n va fer-se de nit. La dona li va oferir alguna cosa 
per sopar, també, i el va convidar a passar la nit al costat de la llar de foc. 
Al dia següent l’home va prosseguir amb el seu camí després de prendre 
l’esmorzar. 

La dona va veure que encara li quedava molt per fer i va decidir seguir 
treballant al seu jardí, per a què estigués esplèndid quan arribés el rei. 
Encara que primer va seure sota d’una perera per acabar el seu 
esmorzar. ►

‘ El poder  
de donar’

‘ El poder 
d’ajudar  
als altres’

HISTÒRIES AMB MISSATGE
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► Però aviat se’n va oblidar, la seva atenció va quedar presa en una 
parella de merles que estaven construint el seu niu a la perera. Així que 
va agafar el seu pa i el va esmicolar per a què els ocells no haguessin 
d’anar molt lluny buscant menjar. Sense descans, volaven pel jardí 
buscant trossets de palla, branquetes i tronquets. 

I de nou, sense adonar-se’n, havien passat moltes hores. Havia passat el 
dia gaudint del treball i el cant dels ocells. Ara tampoc li quedava temps 
per a arreglar el jardí. 

Després de dormir, l’anciana va decidir que el millor que podia fer era 
arreglar-se bé. Justament quan anava a rentar la seva roba, va aparèixer 
la seva veïna amb un gran problema: havia d’anar a la feina i no tenia 
ningú que pogués cuidar dels seus fills. L’anciana no va dubtar ni un 
segon. ‘Per descomptat que t’ajudaré!’, li va dir. Va passar tot el dia amb 
els nens: els va donar de menjar, va jugar amb ells, els va cantar cançons 
de bressol dolces fins que es van adormir. Un altre cop, sense adonar-se’n, 
el dia va passar en un sospir. Al cap de dos dies arribaria el rei, així que 
l’únic que podia fer era anar a buscar la llàntia al dia següent.

Quan es va despertar va agafar el seu moneder per anar a comprar el 
regal. Quan va arribar a les portes de la ciutat es va trobar un captaire 
que li va demanar almoina. L’anciana va veure la gana als seus ulls, les 
seves robes gastades, les seves sabates trencades. Sense pensar-s’ho dues 
vegades va obrir el moneder i li va donar tots els seus diners. El captaire li 
va donar les gràcies amb llàgrimes als ulls.

Però l’anciana s’havia quedat sense res. Què li donaria ara al rei? De cop 
va tenir una idea. A casa tenia una llàntia vella, la netejaria i la poliria. I 
amb una mica de sort, potser trobava alguna moneda per comprar oli per 
a la llàntia.

Així que a l’arribar a casa va començar a netejar la llàntia, fins que va 
quedar tan lluent com un mirall.  Però monedes... No tenia gens de diners 
a casa. Aleshores va pensar a vendre alguna cosa, però realment no tenia 
res que valgués la pena. Però ella no es va rendir. Plena d’optimisme es va 
dirigir a la botiga del costat per si podia realitzar alguna feina i guanyar 
alguna cosa de diners per comprar oli per a la seva llàntia. 

Però no, el botiguer li va dir que ja estava tota la feina feta. Ja no li 
quedava més temps, era ja quasi de nit, i al dia següent el rei faria la seva 
entrada a la ciutat. El comerciant es va apiadar d’ella: ‘Et donaré una 
miqueta d’oli. És l’últim, ja no me’n queda més, tothom ha comprat oli per 
encendre llànties de benvinguda’. ►

► Va abocar les últimes restes d’oli a la llàntia de l’anciana, que se’n va anar 
molt contenta i agraïda, encara que amb tan poc oli, la seva llàntia no faria 
llum gaire estona. De tota manera, se’n va anar a casa seva i va dormir 
plàcidament durant tota la nit.

A l’endemà, la ciutat estava resplendent, engalanada per rebre la visita del 
rei. La multitud es congregava als costats del camí.
Ella també es trobava allà, si bé en un lloc una mica fosc, a recer de la 
muralla. Tenia la llàntia agafada amb molta cura, la flama a l’empara del 
vent: era el seu regal per al rei. Va mirar al seu voltant, tots amb els seus 
regals molt més grans, embolicats en papers daurats, amb grans llaços. 
I amb robes molt més boniques i cuidades. Es va avergonyir tant del seu 
humil regal que encara es va retirar més cap a la muralla.

Aleshores van començar a retrunyir els tambors, les trompetes, se sentia 
el pas ferm dels cavalls. S’apropava la caravana reial. I allà estava el rei, 
assegut majestuosament sobre el seu cavall, amb el seu fidel servent 
muntant al seu costat. De cop, el rei va fer aturar el seu cavall: ‘Què és 
aquesta llum tan bonica, allà al costat de la muralla?’

El servent es va dirigir cap al lloc on es trobava l’anciana amb la seva llàntia 
a les mans. El rei no podia creure que una petita llàntia pogués irradiar 
llum d’aquella manera. Va fer portar la dona a la seva presència, per poder 
preguntar-li com podia ser que la llàntia brillés de tal manera. 

La gent va començar a remugar i protestar. 
‘És possible? Aquella dona que no ha netejat casa  seva, que no ha arreglat el 
seu jardí, que ni ha netejat ni planxat la seva roba, ni ha comprat un regal, 
sinó que ha netejat una vella llàntia’.
 
El rei, que sentia impàvid tots aquells comentaris, es va dirigir a la dona:
‘Digues, és veritat el que diu la gent?’. La dona va mirar el rei, va veure 
bondat en el seus ulls i va començar a explicar-li la seva història: l’ancià 
que va arribar a casa seva, la parella de merles, el problema de la veïna, i 
finalment, el captaire. 
De tant en tant, el rei assentia amb el cap.

Quan l’anciana va acabar d’explicar la seva història, el rei va mirar a la gent 
i va parlar així: ‘Ja sé per què aquesta llàntia brilla amb aquesta llum tan 
bonica i per què és molt més bella que tots els vostres regals’. ►
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► La gent mirava el rei intrigada. 

‘En tots aquests dies, aquesta dona no ha pensat en si mateixa, sinó 
que ha donat tot el seu temps i la seva atenció als altres per ajudar-
los. Casa seva, el seu jardí, les seves robes i el seu regal tenien menys 
importància que el seu bon cor, que l’ha portat a ajudar a tothom’. 

Ple d’agraïment, el rei va agafar la llàntia.. 

‘La posaré al lloc més bonic del meu palau i sempre estarà encesa’, va 
dir. 

‘Tothom que la vegi recordarà que ajudar als altres és el més important 
en aquesta vida’. 

I el rei va convidar a l’anciana a seure a la seva comitiva. S’havia fet 
un silenci total, però quan la multitud va comprendre el que el rei 
havia dit, van començar a sentir-se crits de joia i alegria, honorant a 
l’anciana pel seu bon cor. 

I què va passar amb la llàntia de la dona? Encara segueix cremant al 
palau del rei! •

Tema: col·laboració i compassió

La millor cursa d’en Shaya 

En Shaya, un jove amb una discapacitat, passejava amb el seu 
pare pel parc en el que hi havia altres nois jugant al beisbol. 
Al veure’ls va voler unir-se al grup, malgrat que per la seva 

condició, no podia córrer com ells. Tot i així, va mirar el seu pare amb 
ulls de súplica: ‘Creus que em deixarien jugar?’

El seu pare va mirar amb ànsia els nois. Sabia que potser no voldrien 
que en Shaya se’ls unís, però sabia el molt que ajudaria al seu fill 
sentir-se part de l’equip. Així que es va aproximar a un dels nens i li va 
preguntar si en Shaya podia participar al joc. El noi va mirar els seus 
companys, però aquests estaven molt ocupats amb el partit, així que va 
reflexionar uns instants i va dir:

‘El partit ja quasi ha acabat. Perdem per 6 punts i estem a la vuitena 
volta, crec que podria formar part de l’equip i tenir l’ocasió de colpejar 
a la novena’.

Li va donar un guant a en Shaya i li va dir que es situés. En Shaya va 
somriure amb emoció al seu pare. 

Quan finalment li va arribar el moment de batre la pilota, el joc havia 
fet un gir inesperat. L’equip havia remuntat i ara tenien la possibilitat 
de guanyar. El pare d’en Shaya va aguantar l’alè. Li permetrien batre 
en un punt tan important del partit, quan si fallava significaria quasi 
amb tota seguretat que serien derrotats?

Amb alleujament, va veure que els nois li donaven el bat a en Shaya 
i li indicaven com agafar-lo. El llançador de l’altre equip va avançar 
algunes passes i li va llançar la pilota amb bastant suavitat. En Shaya 
va batre maldestrament el primer tir, sense èxit, ja què mai abans 
havia jugat al beisbol. El llançador va tornar a apropar-se i va llançar 
de nou la pilota suaument a en Shaya. Aquest cop en Shaya va colpejar 
la pilota, que va rodar directament cap al llançador. El pare d’en Shaya 
estava segur que el seu fill quedaria fora i que el seu equip perdria el 
partit. Però aleshores va passar una cosa sorprenent. En lloc de llançar 
la pilota directament a la primera base, el llançador la va tirar molt 
alta. 
Tots es van posar a cridar: 

‘Corre Shaya, corre!’ ►

‘Col·laboració’
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► Animat pels crits del seu equip, en Shaya va córrer amb totes les 
seves forces cap a la primera base. A l’arribar allà, un dels defensors 
de l’altre equip tenia la pilota i podia llançar-la fàcilment a la segona 
base, cosa que eliminaria a en Shaya. Però adonant-se del que havia 
fet el llançador, va tirar la pilota molt més enllà de la segona base. Tots 
van cridar: ‘Corre Shaya, corre!’
El cor d’en Shaya s’accelerava mentre es dirigia maldestrament cap a 
la segona base. ‘Segueix corrent, Shaya...’ cridaven tots. I en Shaya va 
seguir corrent. No podia creure-ho, havia anotat una ‘homerun’ i el seu 
equip havia guanyat!

Els nois van anar cap a en Shaya i el van alçar sobre les espatlles! 
Aplaudien i aplaudien. En Shaya era el seu heroi.
Mai no oblidaria el que va sentir!

Aquell dia, el suport i l’amabilitat dels nois van canviar la vida d’en 
Shaya. •

Tema: el poder de l’elecció 

Els dos llops 

Una tarda, un vell indi Cherokee estava assegut al voltant de la 
foguera, amb els nens i nenes de la tribu, mentre els explicava 
històries. Tots escoltaven molt atentament, i l’ancià els va parlar 

sobre dos llops que habiten a cada cor.

‘Un llop es diu Amor i l’altre llop es diu Cobdícia’ va dir, ‘i estan lluitant 
constantment’

Els ulls de les criatures brillaven quasi sense parpellejar, mentre 
l’escoltaven imaginant aquests dos llops, en constant batalla. 
‘Però avi’, va dir un dels nens amb ansietat, ‘quin llop guanyarà?’

‘Ah...’ va sospirar l’ancià, ‘això depèn de quin sigui el que alimentis’. •

Tema: quan aprecies a algú, fes-li saber 

Sens dubte, l’amor marca 
una diferència

En una ocasió, una professora va donar als seus alumnes tres 
cintes amb el text: ‘Sens dubte, qui jo sóc marca una diferència’.
Els va demanar que portessin una de les cintes, i donessin les 

altres dues a algú a qui admiressin. Així mateix, li demanarien a 
aquesta persona que es posés una de les cintes i en donés l’altra a algú 
que admirés. 

Un dels nois va donar les seves cintes a una dona que l’havia ajudat en 
un projecte de l’escola. Era una dona important del món dels negocis, 
una d’aquestes persones que normalment no té temps per pensar 
en aquestes coses. Per alguna raó, el gest del noi la va commoure 
profundament. 

Quan a la nit anava conduint cap a casa seva, es va preguntar a qui 
podria donar-li la tercera cinta. A l’entrar a la sala d’estar, va veure el 
seu fill assegut al sofà i sense pensar-ho dues vegades, va anar cap a 
ell i li va dir: ‘Fill, sé que no et veig gairebé mai i que tampoc no et dic 
el molt que signifiques per a mi, però vull donar-te aquesta cinta per a 
què sàpigues com d’important ets per a mi’.

Per sorpresa seva, el jove va començar a plorar sense poder contenir-
se. La seva mare el va abraçar i el va prémer fort. Quan finalment el 
noi va poder parlar, va dir: ‘Mama, havia pensat en marxar demà de 
casa, perquè estava segur que no li importava a ningú’. 

No esperis a demà per  dir-li a algú el molt que l’estimes. •

‘ El poder  
de l’elecció’

‘ Quan aprecies 
algú, fes-li 
saber’

‘Compassió’

HISTÒRIES AMB MISSATGE



62 63

TERCERA PART | LLIBRE D’HISTÒRIES  

Tema: el poder de llum 

Llum   

Hi havia una vegada un ancià que no posseïa moltes coses, tan 
sols una petita cabana amb allò imprescindible. Sentia que 
s’apropava el final dels seus dies. Va cridar als seus tres fills 

i els va dir: ‘No puc repartir les meves poques pertinences en tres 
parts però el que sigui més llest de vosaltres podrà quedar-s’ho tot. Us 
demanaré una tasca. Sobre la taula hi ha una moneda per a cadascú. El 
que amb ella compri alguna cosa amb el que es pugui omplir la nostra 
cabana, podrà quedar-se amb la cabana i amb tot el que hi ha dins’. 

Cadascun dels tres germans va prendre la seva moneda i van marxar 
preguntant-se si podrien complir la tasca encarregada. El fill gran va 
comprar palla, però quan va voler omplir la cabanya, tan sols va poder  
arribar a la meitat. El segon va comprar plomes, va pensar que al ser 
tan fines s’escamparien omplint l’espai, però tampoc va aconseguir 
omplir la cabana amb elles. El petit va tornar a casa amb un paquetet. 

Els altres dos es van riure d’ell i van dir: ‘com una cosa tan petita 
omplirà tot l’espai de la cabana?’

El més jove va respondre: ‘Espereu a que sigui de nit i ho descobrireu’.
Al vespre va desembolicar el paquetet que havia portat. Dins hi havia 
una espelmeta. 
Curosament la va col·locar sobre la taula i la va encendre. El pare 
estava encantat amb la idea del seu fill petit. Era una bonica manera 
d’omplir la cabana i quasi no ocupava espai! D’aquesta manera, el jove 
la va heretar i va seguir compartint-ho tot amb els seus germans. •

 

Tema: valora’t a tu mateix i als altres

La meditació de les flors

Et duré a un bonic jardí. Però primer és important que estiguis 
assegut amb l’esquena ben recta. Si estàs assegut en una cadira, 
assegura’t que les natges estan en contacte amb el respatller (és a 

dir, no et tiris enrere ni et repengis en el respatller de la cadira).
Els peus ben recolzats al terra, una mica separats. Si la cadira és massa 
alta, col·loca un coixí per poder recolzar bé els peus. 
Si estàs assegut al terra, assegura’t també que la teva esquena està 
recta. 

Ara tanca els ulls, o si prefereixes tenir-los oberts, mira cap a un punt 
fix. Inspira i expira un parell de vegades profundament i tranquil·la. 
Sent com et relaxes completament. 

I ara et portaré a aquest jardí gran i bonic. És un dia d’estiu i totes les 
flors estan en plena floració. Tot està molt tranquil, tan sols se sent el 
brunzit dels insectes i la suau remor dels arbres. Camines pel jardí i 
observes totes les flors, de tant en tant t’atures a olorar la seva aroma.
 
Ara decideixes agafar una flor per donar-li a algú a qui estimes molt. 
Pensa en aquesta persona a qui tant estimes i agafa la flor més bonica 
que puguis trobar, imagina que li ofereixes. 

Pensa ara en algú que no t’agrada tant, algú amb qui sovint tens 
algun conflicte, o algú que sovint és poc amable amb tu. Decideixes 
donar-li també a aquesta persona una bonica flor. Mentre penses en 
ella busques una flor molt bonica, imagina que li ofereixes a aquesta 
persona. 

Finalment, decideixes agafar també una flor bonica per a tu. Camines 
tranquil·lament pel jardí observant totes aquestes flors boniques, i 
agafes la més bonica de totes per a tu. Surts del jardí amb la flor a les 
teves mans. 

Pren consciencia altre cop d’on ets, assegut a una cadira i els teus peus 
al terra. 

Inspira i expira tres vegades profundament i tranquil·la. 
Obre els ulls a poc a poc. 
Com et sents ara? •

‘ El poder  
de la llum’

‘ Valora’t a tu 
mateix i als 
altres’
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CONTACT
www.peace-education-in-action.es 

MATERIAL DESCARREGABLE
Podeu baixar el material didàctic 
sencer – la Guia didàctica i el 
Quadern de l’alumne - gratuïtament 
a  peace-education-in-action.org 
També hi trobareu els següents 
recursos: 
•  PDFs per retallar i altres recursos 

indicats en el Quadern de l’alumne.
•  Arxiu d’àudio de l’exercici de 

relaxació.
•  Material suplementari.

DONACIONS
Pots donar suport al projecte Peace 
Education in Action fent una donació 
a la Fundació de la Flama de la Pau 
Mundial. Vegeu:
www.peace-education-in-action.org

Publicat per World Peace Flame 
Foundation, La Haia. www.
worldpeaceflame.org

AVÍS
Per motius de seguretat, les 
espelmes han de ser utilitzades 
sempre sota la supervisió d’un adult 
i no es poden deixar desateses. 
La Fundació de la Flama de la 
Pau Mundial (World Peace Flame 
Foundation)  no es fa responsable 
de cap desperfecte, pèrdua o dany 
causat per l’ús d’aquest material 
didàctic.

Pau és vida
Vida és llibertat
Llibertat és saviesa
Saviesa és educació
Educació és aprendre
Aprendre és donar
I donar és Pau.
Poema de Johanna i Rohan, llegit a la inauguració del Monument  
de la Flama de la Pau Mundial a Holsbeek, Bélgica.
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Sobre aquest llibre
La Pau a les Teves Mans és un material didàctic per a l’escola Primària.
El contingut del material és la Pau. Els textos i exercicis que conté tenen per objectius:
Animar debats sobre la Pau 
Ajudar els infants a entendre què és la Pau 
Mostrar el què pots fer per experimentar la Pau a dins teu i encomanar-la als altres. 
Pot ser integrat en diverses àrees curriculars i es pot fer servir en altres espais educatius com 
esplais, agrupaments escoltes, espais de joves, etc.   
El material conté una secció on es fan propostes per treballar amb infants que viuen situacions 
d’estrès i per debatre temes socials importants d’actualitat. 

Es pot descarregar de forma gratuïta a: www.peace-education-in-action.es
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