
CELEBRACIÓ DIA DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU 

 DIA 30 DE GENER SE CELEBRA EL DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLÈNCIA I LA 

PAU.  A l’escola celebrarem aquest dia amb distintes activitats al llarg de 

tota la setmana. Cal recordar que no només hi ha un dia per la Pau, sinó que  

hi hauria d’haver PAU cada dia.  

 DIMARTS 31 DE GENER: Els alumnes de tota Primària, en grups, gaudiran 

d’una cursa d’orientació en el Parc Joan Ferre organitzada pels alumnes de 

3r ESO que fan l’àrea de Serveis a la Comunitat. 

 A l’entrada de l’edifici de primària i a la façana de l’edifici d’infantil s’han 

penjant uns murals de PAU amb els desitjos de tots els nostres alumnes i 

professors, grans i petits. 

 DIMECRES 1 DE FEBRER: A les 15,30 a la Parròquia farem una celebració per 

la PAU on estan convidades també les famílies. Durant la celebració 

recordarem i pregarem per a què les guerres, en especial, la que s’està 

vivint a Ucraïna finalitzi, i es pugui viure en pau. Una vegada finalitzada, els 

alumnes aniran a les classes i sortiran a les 17,00 per la porta corresponent 

a l’etapa.  

“NO HI HA CAMÍ PER A LA PAU, LA PAU ÉS EL CAMÍ”.  

    (Mahatma Gandhi) 

INFORMACIONS: 

- DIA 9 DE FEBRER: Els alumnes d’ Ed. Infantil gaudiran de la seva 

primera sortida en molt de temps. Visitaran la Granja Escola Jovent, i 

disfrutaran amb  el contacte amb els  animals i de l’entorn natural.  

- VIATGE D’ESTUDIS 4T D’ESO: Els alumnes de 4t d’ ESO del dia 22 al 25 

de febrer, gaudiran del seu viatge d’estudis visitant la ciutat de Berlín. 

- Durant aquest mes de febrer celebrarem Carnestoltes amb diferents 

activitats que vos anirem informant. 

- L’AMIPA està preparant la nostra participació a la Rua de la Platja de 

Palma i la Rua de Palma, amb molta il·lusió. Vos convidam a tots a 

participar i passar una estona molt divertida. 
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Aconseguim la pau amb comprensió i tolerància 

 
 
Podem afirmar que la majoria de les persones volem la pau, esperam 
viure en un món on existeixi la pau.  
Necessitam estar bé amb nosaltres mateixos i amb els altres. 
 
Però, què passa quan la pau no és una realitat? 
 
La resposta és senzilla, hi ha sofriment. 
 
Si miram al nostre voltant amb una mirada reflexiva, ens podrem 
adonar que, amb les nostres actituds, gestos, paraules, accions… no 
sempre demostram  la disposició de voler la pau.  
 
Per què ocorre això? Per desgràcia, en moltes ocasions perquè les 
persones vivim des de la indiferència, el temor o el prejudici entre 
altres causes.  
 
Alguna cosa que ens podria ajudar per a superar aquesta situació és 
aprendre a mirar a l’altre, mirar-nos mútuament i fer-nos conscients 
de la presència que tenim en el món, a la nostra societat, a la nostra 
família, a la nostra escola. 
 
Quan miram a l’altra persona, quan la veiem de veritat, no sols des 
de la visió sinó des del voler conèixer-la, ens obrim als altres i això ja 
implica un canvi d’actitud. 
 
L’acostament a l’altra persona ens permet tenir un major 

coneixement i una comprensió veritable. Hauríem d’aprofitar totes 

 

 

 

 
les oportunitats que se’ns presenten per a admirar i apreciar les 
diferències de les altres persones per a així enriquir-nos, ser més 
empàtics i aconseguir un diàleg que ens ajudi a obtenir un benestar 
per a tots.  
 
No podrem construir i esperar la pau sense voluntat de canvi i 
acostament als altres.  
 
“ Res ha canviat, excepte la meva actitud, per tant, tot ha canviat” 

A.de Mello 
 
La pau no ha de ser una il·lusió, una cosa inassolible o una utopia 
sinó una meta. 
 
Com a comunitat educativa hem d’adonar-nos que aquesta meta 
l’estam caminant en grup i des dels nostres petits o grans passos 
l’estam construint entre tots i totes, alumnes/as, famílies, personal 
docent i no docent. 
 
Aquesta pau ja és una realitat quan en el dia a dia, en la nostra 
quotidianitat volem pacificar les relacions entre persones, grups, 
pobles... 
 
Aquesta pau sempre serà a través de la comprensió i la tolerància. 
 
Comprensió i tolerància per assolir la pau,  per tot i sempre.  
 

 
Rocío Pérez 

Pastoral ESO – Col·legi Ramon Llull  
 


