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

Organitza          juntament amb:



Llum Km0 : Apropa la Pau

La Llum de la Pau, que els escoltes d’Àustria encenen a Betlem, i que cada any 
acollim a Catalunya, ens dona la oportunitat d’anar aprofundint en els diversos 
aspectes relacionats amb la pau.

Com hem comentat moltes vegades, la pau no és només la manca de guerra, 
sinó un estat d’harmonia, llibertat i reconciliació, tant interior en un mateix com 
exterior en les relacions interpersonals, socials i amb l’entorn.

Enguany ens proposem de treballar la pau tot aprofundint en les formes de 
pensar i fer en relació al consum. El Papa Francesc, a la seva carta Laudato Si 
diu això:

“[Els paradigmes de pensament realment influeixen en els comportaments. 
L’educació serà ineficaç i els seus esforços seran estèrils si no procura també 
difondre un nou paradigma a propòsit de l’ésser humà, la vida, la societat i la 
relació amb la natura. Altrament, continuarà avançant el paradigma consumista 
que es transmet pels mitjans de comunicació[.]” (Laudato Si, 215)”

Enlloc d’un paradigma consumista proposem un paradigma de responsabilitat. 
Reflexionant sobre les nostres decisions de consum, podem entendre les 
conseqüències que aquestes tenen sobre la justícia i pau del nostre entorn.

Quan comprem unes taronges, una samarreta, un mòbil, o qualsevol altra cosa, 
ens podem preguntar sobre els valors que les nostres accions potencien. Estem 
afavorint l’explotació de les persones i del medi natural o bé afavorim una 
economia justa que enforteixi la societat i la relació entre les persones? Com a 
escoltes i guies, i com a persones implicades en la societat volem educar-nos 
en el consum responsable ens permet viure de manera concreta els valors de la 
solidaritat i el de la construcció d’un món millor. 

La pandèmia de la covid ha comportat un aprenentatge a molts nivells. Una fet 
que hem re-descobert és la importància de les xarxes interpersonals properes. 
Aquestes xarxes ens són imprescindibles per tirar endavant en situacions de 
crisi. Volem que la llum de la pau d’enguay sigui una llum de kilòmetre zero. 
Volem apropar la llum de la pau, tenint cura i reflexionant sobre les relacions 
interpersonals properes, ja siguin familiars, personals, del teixit econòmic local o 
socials. Volem cuidar el benestar personal de tots i totes. 

Finalment, no podem oblidar tampoc que la pau interior no és un producte de 
consum.  Consumir més no ens farà més feliços. La pau interior no la podem 
comprar amb diners, sinó que l’hem de viure, construir, acollir. En la nostra xarxa 
propera podem esforçar-nos per a crear un lloc bo, on sentir-nos nosaltres 
mateixos i en harmonia amb els altres. És en aquest lloc on creix la pau. 

A continuació teniu els materials que la comissió ha preparat aquest any per a 
treballar la llum de la pau. Us animem a utilitzar-los, compartir-los, adaptar-lo a 
les vostres necessitats. Portem la llum al nostre quilòmetre zero. Apropem la pau. 
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Recurs 1
Cançó

PLANETA GRETA (Macedònia)
https://www.youtube.com/watch?v=OxThFBkKpqE

Tinc pocs anys però moltes coses clares
com per exemple que des de casa
mirant la tele i enfadant-me no podré 
canviar res.

Així que papa i mama, m’acomiado.
Digueu a escola que avui marxo
a reintentar salvar el planeta.
No vaig sola, vaig amb la Greta.

Que aquesta gent que mana tant, que 
parla tant i tant,
no està fent res... Com s’atreveixen?
Sabem que no anem bé i farem les coses 
diferent!

Que aquí la història va per generacions
i la meva ha de ser la que ho canviï tot.
Tu que em mires, que cantes, que balles,
com ho veus si canviem tot això?

Tinc pocs anys però he après que de vegades
queixar-se i prou o lamentar-se
no fa que passi res enlloc. Fent això res es mou.

Així que no em busqueu mai més passiva.
A partir d’ara seré activa
i lluitaré per salvar planeta.
No vaig sola, vaig amb la Greta,

Que aquesta gent que mana tant, que parla 
tant i tant,
no està fent res... Com s’atreveixen?
Sabem que no anem bé i farem les coses 
diferent!

Que aquí la història va per generacions
i la meva ha de ser la que ho canviï tot.
Tu que em mires, que cantes, que balles,
com ho veus si canviem tot això?

Recurs 2
Dinàmica

D’ON VE LA ROBA QUE PORTEM?

Us heu parat mai a pensar d’on prové la 
roba que consumim? Si hem comprat uns 
pantalons a una botiga de la nostra ciutat, 
necessàriament es fabriquen aquí?

Ens dividirem en grups de 5-6 persones. 
Individualment, escriureu en un paper a on ha 
estat fabricada la roba que porteu (pantalons, 
faldilla, vestits, camisetes, calçat...). Es farà un 
recompte amb els membres dels grup segons 
els diferents països. 

A partir d’aquí reflexionarem sobre quin país 
ha sortit més vegades. Si voleu, els podem 
situar en un mapa i parlar sobre què en sabeu. 
Tenen alguna cosa en comú? Ha sortit la 
vostra ciutat o país? Què creieu que vol dir?

DE HOMO CONSUMUS A HOMO 
RESPONSABILUS (adaptació dinàmica SETEM)
https://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY

El consum no és un fet aïllat. Cada vegada que 
comprem un producte, estem desencadenant 
una sèrie de conseqüències al nostre planeta per 
tot el que comporta: com es produeix? qui les 
fabrica? com de contaminant és el procés? quins 
residus genera?... 

Recurs 3
Vídeo
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Recurs 4
Pregària

Algunes preguntes per a la reflexió:
• Què creus que vol transmetre aquest 

vídeo?
• Amb qui t’identifiques més?
• Quines conseqüències penses que té 

actuar com els protagonistes del vídeo?

GRÀCIES PEL SOL I LA LLUNA (Justícia i Pau)
https://www.youtube.com/
watch?v=QNxU6S1dUdI

Ets molt bo, Jesús, i per això et donem 
gràcies cada dia.
I quan veiem la natura pensem encara més en tu, 
que ens estimes tant.

Avui tinc moltes ganes de dir-te: Jesús, 
gràcies per tot!
Et donem gràcies, Jesús, pel nostre germà, 
el Sol que ens visita cada matí.

Ell ens dóna la llum del dia i ens dóna escalfor.
Et donem gràcies, Jesús, per la germana 
lluna i les estrelles.
A la nit les veiem clares, precioses i belles.

Et donem gràcies, Jesús, pel vent ,l’aire i els 
núvols que es dibuixen en el cel blau.
M’agrada sentir el vent a la meva cara i 
respirar l’aire fresc cada matí. 
Et donem gràcies, Senyor Jesús, per la 
germana aigua.

És molt transparent i fresca i per això és 
preciosa.
Gràcies, Jesús, per l’aigua tan necessària per 
a la vida.
Gràcies Jesús, pel germà foc. És alegre i 
juganer, robust i fort.

Ens escalfa quan fa fred i ens serveix per a 
moltes coses.
Gràcies Jesús, pel foc que ens il·lumina en la 
foscor.

Et donem gràcies Jesús, per la nostra terra. Ella 
ens dóna aliment i ens acull a tots.
Et donem gràcies per la natura, plena d’arbres i 
de flors, de rierols i de muntanyes. 
Gràcies, Jesús, perquè podem donar-te gràcies.

Gràcies perquè has fet totes les coses per a nosaltres.
Et demanem que sempre ens recordem de tu 
i t’ajudem a fer que el nostre món sigui cada 
dia més bonic.

Des dels a juntaments s’ofereixen moltes 
propostes reals i accessibles per incorporar 
en el nostre dia a dia pràctiques i hàbits 
de consum responsable. L’Ajuntament de 
Barcelona ha elaborat una estratègia d’impuls 
responsable perquè la ciutadania, entitats i 
empreses tinguin cada vegada opcions més 
diverses i de més fàcil accés. Et convidem 
a donar-hi un cop d’ull i potser com a grup 
d’infants podeu investigar i descobrir què 
estan fent als vostres municipis per garantir 
un consum responsable!

https://a juntament.barcelona.cat/economia-
social-solidaria/ca/espai-consum-responsable

Recurs 5
Descoberta






