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Presentació

El 20 de novembre celebrem el 25è aniversari de la Convenció dels Drets 
dels Infants. Per això aquest any els infants volem escampar la nostra veu 
més que mai, a través de la la Llum de la Pau, i poder dir ben alt que volem 
créixer en pau!

Créixer en pau, en entorns lliures de conflictes: tenim dret a la vida, som 
vulnerables a les guerres. La violència, la devastació, el pànic i l’aïllament 
destrossen el nostre món, encara en procés de construcció, fent trontollar 
els fonaments de la nostra vida.

Créixer en pau, amb serenor: necessitem llars acollidores, llocs bons 
i persones que ens acompanyin mentre ens anem fent grans. Necessitem 
sentir-nos estimats, escoltats i compresos. Volem aprendre i descobrir,  
i necessitem confiança per fer-ho.

Amb la Llum de la Pau volem retrobar-nos amb aquesta pau, en molts 
casos desapareguda, com reflecteixen els testimonis de molts infants 
d’arreu del món. Aquest retrobament ha de ser un clam perquè es 
respectin els nostres drets, doncs l’únic que volem tots i totes és créixer, 
créixer en pau.
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Testimoni 

Hola a tothom, em dic Isham, tinc 8 anys i sóc 
del Marroc, d’un poble que es diu Nador. Sóc 
musulmà.

Des que sóc petit la meva família m’ha ajudat a 
créixer en pau. A mi i als meus germans sempre 
ens han dit que era molt important que ens 
estiméssim, que no ens baralléssim i que féssim 
el mateix amb els nostres amics i amigues.

A més a més, a la nostra cultura tenim una cosa 
que ens ho recorda sempre. Quan ens trobem a 
algun amic o amiga el saludem dient Salam. És 
una paraula àrab que significa “pau” i l’utilitzem 
sovint com una salutació general, sobretot 
al món àrab i entre la població musulmana, 
encara que també en altres països on l’Islam 
hi és important. Aquesta paraula s’utilitza en 
l’expressió as-salamu alaykum que significa “la 
pau sigui amb vos”.  

Algunes indicacions:

Es pot projectar la imatge deixant la sala a les 
fosques per centrar la mirada. També es pot 
imprimir en gran format per facilitar l’atenció 
de l’infant.

• Es recomana crear un clima de silenci per 
afavorir la interioritat.

• Cal convidar a tothom a poder participar 
de les reflexions que sorgeixen.

• Es llegirà el text poc a poc i de manera 
entenedora per poder comprendre millor 
el sentit i deixar pas a la imaginació.

CONTEMPLA! 
El pont de la pau i el perdó 

De vegades ens barallem per poca cosa i ens 
costa d’arreglar-ho. Ni l’un ni l’altre ho vol 
arreglar i cada cop ens sentim més lluny, però 
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és tan fàcil com refer un pont, com tornar-lo a 
construir. No cal esperar gaire, hem de posar-nos 
mans a l’obra i solucionar les nostres diferències.

• T’agradaria passar per aquest pont?
• És el pont de la pau i el perdó.
• Hi ha algú amb qui t’hagis enfadat o barallat 

amb qui t’agradaria passar el pont?

EL MÓN SERIA MÉS FELIÇ
http://www.goear.com/listen/9d90410/el-
mon-seria-el-musical-mes-petit

El món seria més feliç
si tots fóssim amics.
Jugar tots junts,
cantar tots junts,
seria divertit.
 
El món seria molt millor
si no tinguéssim por
si sense demanar perdó
poguéssim ser com som.
 
El món seria més humà
si tots fóssim germans
si ens agaféssim de les mans
com mai ho hem fet abans.
 
En un altre món
és el món que volem
és el món que volem
en un altre món.

EL DIA I LA NIT
https://www.youtube.com/
watch?v=5Z8SXjEu7fg
 
Després de veure el vídeo intenta treure les teves 
conclusions amb l’ajuda d’aquestes preguntes:

•  Per què hi ha conflicte entre el dia i la nit?

• Com solucionen el conflicte els personatges?
• I tu? Et trobes, a vegades, també en conflicte 

amb algun conegut o coneguda per raons 
semblants?

• Com ho podries solucionar?

EL TERMÒMETRE DE LA PAU
 
Busca la teva temperatura de la pau i representa-la 
en un termòmetre. Mira als teus amics i amigues 
del cau i pensa a quina temperatura us trobeu.
 
Després d’haver pintat el teu termòmetre ho 
ensenyem a la resta i amb l’ajuda dels monitors 
i monitores intentem respondre les següents 
preguntes: 

• Com podem fer pujar la temperatura del 
termòmetre? Quines accions podem fer?

• A què ens podem comprometre com a grup 
per a millorar el nostre clima de pau?

Recurs 2  Cançó   

Recurs 4  Dinàmica 

Recurs 3  Vídeo
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L’ARCA DE NOÈ
(Adaptació de gènesi 6-9)
 
A l’arca de Noè, els animals feia tant de temps 
que hi eren que van començar a organitzar 
jocs i activitats per divertir-se. Però no van anar 
amb gaire compte. En un dels jocs, un pigot 
va acabar fent un forat al fons de l’arca. El forat 
va començar a créixer i, en poc de temps, va 
començar a entrar moltíssima aigua.
 
Un per un, els animals van tractar d’arreglar-ho. 
Fins i tot es barallaven per veure qui salvaria 
l’arca. Ni tan sols la presa del castor va servir. 
Van espantar-se i van pensar que el vaixell 
s’enfonsaria. Llavors, l’abella els va explicar 
que elles sempre treballaven totes juntes i en 
equip, cada una fent el que millor sabia. Tots 
van començar a organitzar-se i a ajudar-se: els 
ocells tiraven tots junts del vaixell cap amunt; 
els elefants i altres animals grans s’omplien les 
boques d’aigua per treure-la de l’arca; els més 
ràpids anaven d’aquí cap allà aplegant materials 
i els que construïen nius i caus reparaven 
l’esquerda, que cada vegada era més gran. Així, 
tots, treballant, van aconseguir frenar una mica 
l’enfonsament, però no aturar-lo.
 
Desesperats, van continuar buscant si faltava 
algun animal per ajudar. Van buscar i van buscar, 
però no hi havia ningú més. De sobte, un peix 
es va colar dins de l’arca. Els animals es van 
adonar que encara no havien demanat ajuda 
a tots els animals del mar! Van demanar al peix 
que busqués ajuda per salvar el vaixell. Van 
arribar peixos i peixos, i fins una gran balena 
que va acabar per cobrir el forat mentre la resta 
d’animals reparaven el vaixell. I així va ser com 
tots els animals es van salvar amb l’ajuda de tots.
 
Entra al teu interior

• Què va passar quan es barallaven?
• Quan es van posar d’acord i van demanar 

ajuda, va millorar la situació?
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