
Organitza   juntament amb:

PROPOSTA 
D’ACTIVITATS
(8 - 10 anys)
Llops i Daines



En clau de Pau
“Enderrocar i destruir és molt fàcil. Els herois són aquells que 
construeixen i que treballen per la pau” (Nelson Mandela)

Enguany es tornarà a encendre una nova llum a Betlem, per 
seguir estenent el seu missatge de pau. Des de l’escoltisme 
i el guiatge la seguim apropant als agrupaments, grups de 
joves, parròquies, escoles i comunitats.

Aquesta llum en recorda el veritable sentit del Nadal: El 
naixement de Jesús entre els més pobres i desfavorits i el 
seu missatge de pau. Una pau que cal treballar cada dia, 
que implica una solidaritat universal, que implica que tota 
persona ha de poder viure amb dignitat, lliurement, sense 
distinció de religió, gènere, ètnia o estatus social.

Els últims anys hem dedicat els materials de la llum a 
descobrir que la pau no només és l’absència de guerres 
i violència sinó que també són situacions d’injustícia 
dels migrants i refugiats, que la pobresa no és només la 
econòmica sinó que hi ha molts tipus de pobresa com la 
energètica, d’accés als recursos, a la cultura i a l’educació. 
També hem recordat que la protecció del medi ambient i 
l’ús d’energies renovables també hi estan relacionades.

Enguany volem centrar-nos en la responsabilitat que hem 
de tenir tant individualment com en grup per treballar per 
la pau. Hem de seguir conscientciant-nos i conscienciar 
els altres, hem de seguir denunciant les injustícies, però 
també hem de ser constructors de pau en el dia a dia, 
vetllar perquè les nostres actituds en el dia a dia siguin 
promotores d’aquesta pau.

Eduquem doncs per la cultura de pau: “un conjunt de 
valors, actituds i comportaments que reflecteixen el 
respecte a la vida, a l’ésser humà,i a la seva dignitat i 
que posen en primer pla als drets humans, el rebuig a la 
violència en totes les seves formes i l’adhesió als principis 
de llibertat, justícia, solidaritat i tolerància, així com la 
comprensió entre els pobles, els col·lectius i les persones.” 
(Escola de cultura de pau 2008, UAB)

Com diu Xarango en la seva cançó “Obrim les portes”, 
nosaltres podem ser “la clau” que obre aquestes portes 
i ser veritables herois, tal com recordem les paraules de 
Nelson Mandela just quan es compleixen 100 anys del seu 
naixement.

Comissió de La Llum de la Pau
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Recurs 1
Cançó

1. SUBHASTA DE VALORS DE GRUP

Dinamitzarem una subhasta amb el grup. 
Formarem parelles o grups i cadascun tindrà 
X peces per comprar valors (fitxes del parxís, 
monedes o bitllets de paper...).

Explicarem als infants el funcionament de la 
subhasta: es posaran a la venda valors (es 
presentaran tots els que hi ha), i qui aporti 
més peces es quedarà amb aquell valor. La 
parella o grup ha de decidir per quins valors 
vol apostar (per exemple: respecte, amistat, 
compartir, escoltar, sinceritat, diversió, 
amistat, paciència, confiança, seguretat, 
unió, perdó, falsedat, ràbia, enfrontaments, 
vergonya, venjança, inseguretat...) Els grups 
hauran d’apostar per les coses que volen 
tenir i, a canvi de les peces, es quedaran amb 
els valors pels quals fan una aposta més alta.

2. REFLEXIÓ

Acabada la subhasta caldrà reflexionar sobre 
quins valors volem com a grup.

Escoltem la cançó “Desaprender la guerra” 
del Luís Guitarra.

Malgrat hi ha algunes paraules que potser 
no són gaire familiars als infants, podem 
dinamitzar una selecció de frases que 
entenguin i amb les que estiguin d’acord, 
per exemple: curarse las heridas, anteponer 
lo a jeno, sumarse a la alegria...

DESAPRENDER LA GUERRA – LUÍS GUITARRA
https://www.youtube.com/watch?v=zcnYcSRz9y4

Desaprender la guerra,
Realimentar la risa,
Deshilachar los miedos,
curarse las heridas.
Difuminar fronteras,
Rehuir de la codicia,
Anteponer lo a jeno,
Negarse a las consignas.
Desconvocar el odio,
Desestimar la ira,
Rehusar usar la fuerza,
Rodearse de caricias.

Reabrir todas las puertas,
Sitiar cada mentira,
Pactar sin condiciones,
Rendirse a la Justicia.
Rehabilitar los sueños,
Penalizar las prisas,
Indemnizar al alma,
Sumarse a la alegría.
Humanizar los credos,
Purificar la brisa,
Adecentar la Tierra,
Reinaugurar la Vida.

Desconvocar el odio,
Desestimar la ira,
Rehusar usar la fuerza,
Rodearse de caricias.
Reabrir todas las puertas,

Recurs 2
Dinàmica

Per què han apostat pels valors pels 
que ho han fet i no per uns altres?

Amb quins valors ens volem quedar 
com a grup?

Quan portem a terme aquests valors, 
estem ajudant a construir la Pau?

Com és el nostre grup? Com ens 
relacionem?

3. RECORD

En acabat podem agafar una fotografia del 
nostre grup i fer-li un marc amb els noms dels 
valors que hem escollit.
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Comencem:

Gràcies, amic Jesús, per la vida que vivim 
amb totes les persones que ens estimen i 
per les oportunitats que tenim cada dia de 
fer la pau amb els que ens envolten.

Gràcies, amic Jesús, per les vegades que 
discutim amb amics i família i després ens 
perdonem per passar-ho bé junts.

Preguem perquè sempre tinguem l’ocasió 
de fer la pau a casa nostra, a l’escola i al 
cau.

Preguem perquè puguem ser constructors 
de pau cada dia.

Observem dues imatges que ens a judaran 
a situar les situacions de no-pau des d’una 
perspectiva local-global.

Després de mirar-les com a grup i donar-hi 
sentit, podem provar de modificar les imatges 
per a transformar-les en missatges de pau.

Abans de començar:

Recurs 3
Imatge

Què hi veieu?

Són situacions que es donen en el 
nostre món?

Recurs 4
Pregària
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