
   Vida escolar

La Jornada de la No violència i la Pau és una de 
les activitats que configuren el nostre projecte “Ex-
periències de ciutadania”. Aquest projecte incorpora 
les competències a adquirir –aprendre a ser i actuar 
de manera autònoma, aprendre a conviure, aprendre 
a participar i aprendre a ser ciutadans i ciutadanes 
en un món global–,  relaciona les activitats amb les 
àrees curriculars i es converteix en un primer exemple 
pràctic on ensenyar-aprendre una determinada forma 
de convivència, oberta i participativa, coresponsable i 
solidària.

L’objectiu d’aquesta Jornada és aprendre a col·laborar 
i a implicar-nos per aconseguir una societat, un món, 
que visqui en pau i sigui igual de just, aprendre 
també, a resoldre els petits conflictes entre companys, 
conèixer les situacions que poden generar injustícies, 
les realitats socials que deriven en relacions injustes i 
fins i tot en guerres.  

L’elecció d’un tema diferent cada curs escolar ens 
permet aprofundir-hi més, sense oblidar que aquests 
valors són presents en la quotidianitat de l’Escola. 

Cada curs valorem molt positivament l’activitat 
conjunta, veure jugar i esmorzar plegats, a tots els 
nens i les nenes de l’Escola, ocupant tot els espais, 
relacionant-se tranquil·lament i amb molta estima… 
és una imatge molt agradable i satisfactòria. 

Igualment ens agrada molt la trobada de la tarda amb 
totes les famílies. Cada curs som més a compartir 
aquesta estona que ens posiciona com a membres 
d’una comunitat que treballa per la Cultura de la 
Pau.

Montserrat Payès  
directora de l’escola Joan Miró

L’ART I LA PAU

La pau no és un punt d’arribada, 
és una manera de caminar i de 
viure. Sovint associem la pau amb 
les lleis, els acords, els tractats,… 
és clar que formen part de la pau, 

però no són la pau.

La pau és aprendre a conviure i a 
resoldre els conflictes, els petits i 
els grans, la pau s’ha de mantenir 
i cuidar igual que cuidem un bon 

amic o amiga.

La pau és una obra d’art que ca-
dascú de nosaltres va creant i 
aprenent cada dia, la pau amb 
nosaltres mateixos, la pau amb 
els altres. Hem de cuidar aques-
ta manera de fer, no podem obli-
dar que cada dia, a l’escola, a 
casa, poden sorgir petits conflic-
tes que hem d’aprendre a resol-
dre conversant per poder continuar  

creant.

L’art és una expressió de senti-
ments i és una bona eina per 
transformar i canviar; podem aju-
dar a construir la pau amb l’ajuda 

de l’art.

Jornada de la Pau Jornada de la Pau 



Esmorzar comunitari 

a mi em va agradar molt perquè em  
sentia com si fos la mare de la meva 
nena de P3. l’esmorzar també em va 
agradar; a la meva nena també li 
va agradar, s’ho va acabar tot i vam 
repetir.

Sasha ullón 5è

laia Cirera, rita i artau, 3r

Per mi esmorzar amb els nostres fillols  
va ser molt divertit, jo crec que com  

nosaltres, ells també s’ho van passar  
molt bé.

Carla Vallès 6è

Maria, Àlex i dawood, 3r

Quan ens vam reunir amb els 
fillols vaig sentir que estàvem 
més units, com si tingués un 
altre germà. També vaig sentir 
molta gana quan vaig veure  
la xocolata.

Marc Crespo 6è
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Jocs intErciclEs 

P5
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els jocs intercicles van ser una opor-
tunitat per compartir amistat i diver-
tir-nos amb els companys de l’escola.

taula Goril·la, 3r

els nens i nenes de P3 fins a 5è fem 
jocs col·lectius per relacionar-nos amb 

els altres cursos. els nens de 6è ens 
ensenyen les instruccions de jocs.

taula Mediterrani, 3r

els jocs intercicles fan que 
els nens  es relacionin amb 
altres nens de l’escola i són 
jocs que podem compartir. 

taula Geronimo, 3r
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 Grans i PEtits: novEs rElacions 
a mi em va agradar molt perquè els nens eren molt diver-
tits i també perquè em sentia més gran i responsable.

Guillem Prats 5è

Va ser molt divertit, perquè els veia 
divertir-se i recordava quan jo era 
petita; alguna vegada, encara que 

no ho sembli, tots ho hem sigut.
anna Tarrats 6è

a mi em va semblar difícil perquè a molts nens els hi cos-
tava fer les coses. el que més em va agradar va ser ajudar-
los a fer les activitats.

Clara Gabaldon 5è

Va ser molt divertit perquè havies de fer de gran. Per mala 
sort la nena amb qui vaig estar era molt tímida i no parla-
va gaire, però totes les altres coses van anar molt bé.

Sofia Molina 5è

em vaig sentir feliç jugant amb aquest nen. Jo no tinc ger-
mans així que era com si tingués un germanet. Va ser una 
experiència molt bonica.

Sergi navarro 5è

M’ho vaig passar molt bé amb els petits, quan ells 
s’avorrien jo els feia riure o els feia córrer i els hi 
agradava. Per primera vegada la meva fillola em 
va parlar.

david Pérez 6è

Jugant amb el meu fillol em vaig sentir emociona-
da,  
perquè recordava quan els de sisè jugaven amb mi 
aquestes mateixes dates.

Paula lahoz 6è

Jo em vaig sentir bé, però també 
una mica avorrida perquè ell deia 

que no li agradava jugar i que se’n 
volia anar a la classe.

Judith Martí, 5è
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CORRANDA  
DE LA NO VIOLÈNCIA 

I LA PAU

Si voleu ballar corrandes jo 
us en cantaré deu mil que 
les duc a la butxaca lligade-

tes amb un fil.

 De 1r, els nens i les nenes 
sabem fer la pau molt bé. I 
volem dir “NO” a les armes 

amb dibuixos i pinzells.

Ens agrada la pintura i ens 
agrada molt ballar. Un poe-
ma ens emociona… tot plegat 

ens fa estimar.

Amb els quadres, escultures, 
les cançons i els violins, són 
uns signes d’alegria que po-

dem tots compartir.

Tu voldries ser arquitecte jo 
voldria ser pintor amb els 
músics i els artistes tots fa-

rem un món millor.

Molts pintors i alguns artis-
tes, artesans també escul-
tors, sempre han tingut molta 
feina per mostrar la pau al 

món.

Pinta, pinta fins cansar-te! 
Pau i música fan bé. Toca 
una cançó alegre, jo també 

la tocaré!

La Pau: gran obra d’artista; 
Guerra: un quadre maltrac-
tat. Amb el temps passem 
revista, Quanta vida hem 

malgastat !!

Si voleu ballar corrandes jo 
us en cantaré deu mil que 
les duc a la butxaca lligade-

tes amb un fil.

Fi dE FEsta 

1r

Pep, ani, emiliana, asier, aleix, 3r

Tatiana, Quim, Pau ll., Tonney, dana, 3r
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Carnestoltes
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