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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.



• 

Hola a tothom, em dic Aaron, tinc 11 anys i la 
meva família i jo som jueus.

Des que sóc petit els meus pares m’han incul-
cat la importància de la pau. A la nostra família 
creiem que és molt important i intentem viure en 
pau amb la gent que ens rodeja: família, amistats, 
veïns i veïnes... A l’escola també ens ho ensenyen!

A més a més, a la nostra cultura també tenim 
una salutació que ens ho recorda sempre. Quan 
ens trobem a algú conegut li diem: Xalom. Xalom 
és una paraula hebrea que significa “pau”. Cada 
vegada que ens saludem ens desitgem la pau 
amb aquelles persones que estimem. 

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.
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• 

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

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

CONTEMPLA!

Observa bé, per separat, les dues imatges. 
Dedica-hi el teu temps, fixa’t bé en tots els 
detalls i intenta pensar només en allò que et 
transmet la imatge.

• Quines paraules et vénen al cap quan mires 
aquesta imatge?

• Quins sentiments o emocions et transmet 
la imatge?

Pensa ara en quins moments del teu dia a dia 
a l’escola, al cau i amb la família trobes també 
aquests sentiments o emocions. Com pots fer 
que el teu dia a dia sigui més “en pau”?

TOTS SOM EL MÓN
(Traducció: We are the world – Michael Jackson)
 https://www.youtube.com/
watch?v=Glny4jSciVI

Vénen temps en què hem d’estimar
i ens preparem per poder ajudar.
Hi ha gent morint, ja prou de patir.
La vida és el millor que tenim.
 
No s’ha d’esperar per poder canviar,
tots plegats podem participar.
Una família som de tots els colors del món.
Amor és el que necessitem.
 
Tots som el món,
tots som infants.
Tots podem, si ens esforcem, fer un món amb pau.
Intentem-ho, cridem prou ben fort!
És cert, farem un dia millor entre tu i jo.

 Declarem la veritat cantant,
cap guerra és justa, són només plors.

Pau per nosaltres, pau per a tothom.
Acabem amb les armes i amb la mort.
 
Tots som el món,
tots som infants.
Tots podem, si ens esforcem, fer un món amb pau.
Intentem-ho, cridem prou ben fort!
És cert, farem un dia millor entre tu i jo.
 
Quan estiguis cansat alça la veu,
simplement creu i tot serà millor.
Ajuntem-nos fent força amb el cor.
Acabem amb les armes i amb la mort.
 
Tots som el món,
tots som infants.
Tots podem, si ens esforcem, fer un món amb pau.
Intentem-ho, cridem prou ben fort!
És cert, farem un dia millor entre tu i jo.

Proposta per interioritzar:

Tria una de les frases que et cridin més l’atenció 
i comparteix-la amb els teus companys dient el 
per què.

CADENA DE FAVORS
https://www.youtube.com/
watch?v=8Gosg1ybxTU
 
Després de veure el vídeo intenta treure les 
teves conclusions amb l’ajuda d’aquestes 
preguntes:
 
• Per què s’ajuden les persones del vídeo? 

Esperen alguna cosa a canvi?
• Veus alguna situació de conflicte al vídeo?
• Creus que pot ser una bona manera d’evitar 

els conflictes? Per què?

Recurs 3  Vídeo

Recurs 2  Cançó
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PORTAR PAU I FELICITAT
 
Jesús,
em convides a ser
responsable i fidel
en les coses petites
i en les tasques de cada dia.
 
Si vull ser eficaç i fer el bé
he de reconèixer les meves qualitats
i fer-les fructificar com més millor.
 
Així col·laboraré en la construcció
d’una societat més humana.
Serà la millor manera de mostrar-me
agraït pels dons rebuts
de tu i dels altres.
 
Ajuda’m a ser portador
de pau, de benestar i de felicitat
per a tots aquells
amb qui comparteixo
la vida, els estudis i el treball.
 
Per interioritzar:

• Quan creus que pots aportar pau, benestar 
i felicitat als altres?
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