Setmana de la pau i la tolerància (dimecres 30-1-2019)
Al llarg de la setmana es realitzarem un seguit d’activitats i propostes i debats orientats a la
sensibilització d’un dels grans valors universals, la cultura de la pau, la tolerància i la no
violència.
Treballarem els següents poemes: “La humanitat de Joan Brossa, Podries de Joana Raspall,
Pau, d’Isabel Barriel, Si el món fos, de Joana Raspall, Paz! De Rafael Alberti, General, el teu
tanc, de Bertolt Brecht.
També llegirem i reflexionarem sobre, Una muntanya qualsevol, Martín Lutter king, la
Guerra, Festa de la Pau.
Representacions artístiques, dibuixos i retrats de personatges considerants herois i heroïnes
A la comunitat de grans cada ambient prepara una proposta per a compartir amb la resta de
companys de la comunitat: propostes de fer poemes sobre la pau. I característiques dels
personatges històrics que han vetllat per la pau i els Drets Humans; descobrir el perquè de
la data del dia de la pau i el perquè dels coloms blancs com a símbol de la pau; proposta
sobre la Malala, retrats de personatges històrics que ha vetllat per la Pau i els drets humans
al món; cuines del món; vídeo sobre la cura de la natura i reciclatge, com afecten els
conflictes naturals a l’espai natural (immigració per canvi climàtic); zones de conflicte
actuals (geografia,...), la pau propera Km 0, llibre Sebastian Salgado; exposició fotogràfica
sobre moments de pau a l’escola, documental; símbols de la pau.
També a grans s’han organitzat unes conferències on experts, associacions i fundacions
vindran a compartir amb els infants aspectes clau de projectes de cooperació, aporofòbia,
experiències vitals.
Les entrades relaxades seran amb música escaient a la setmana “We are the world
(Michael Jackson) Festa de la pau (Damaris Gelabert), Podries (Joan Dausà), Escolta-ho en el
vent (Bob Dylan), Stand by me (E.King), What a wonderful world (Amstrong), Imagine (John
Lenon)
El dia 30 farem una trobada alumnes i mestres de l’escola, junts al jardí per a festejar junts
la necessitat de viure en pau, de respectar-nos entre nosaltres i de ser tolerants amb la
diversitat. Farem una referència al motiu pel que es fa aquesta celebració, seguirem amb
un recital de poemes a càrrec de la poeta Carme Romia, finalment acabarem cantant junts
“La Festa de la Pau” de la Damaris Gelabert.

