
 

Bon dia a tothom, 

Davant de la proposta social de fer una aturada a les 12.00h del 

migdia, pels esdeveniments del diumenge dia 1 d’octubre, des 

de l’Equip Directiu de la Fundació us proposem dotar de 

contingut educatiu aquesta aturada.  Durant aquest temps la 

idea seria reflexionar amb els nostres alumnes que defensem 

els valors de la pau la solidaritat i que no podem fer servir la 

violència en cap cas per imposar una determinada idea o bé un 

acte concret.  

 La dignitat de la persona ha de ser un valor inviolable i 

respectat per tots. 

Us proposem fer en aquest acte d’aturada de l’activitat el 

següent:   

1. Llegir un text: 

 Secundària-BTX: proposem el text de les 

Benaurances 

 Infantil-Primària: La cançó “El món seria” 

2. Podeu lliurar a cada nen/a un cercle de paper (plantilla 

adjunta) i que cadascú pugui expressar el seu rebuig a la 

violència i la seva aposta per la PAU a l’hora de resoldre 

qualsevol conflicte.  (es pot penjar a la classe, a l’entrada 

del col·legi...). 

 

Tot sigui per una educació que ens ajudi a ser solidaris i 

compromesos amb el nostre entorn a partir dels valors que 

Jesús ens proposa al seu evangeli. 

Que tingueu una bona jornada. 

  



PER LA PAU 

 

Evangeli segons Mateu 5,3-12 

 Feliços els pobres en l'esperit, perquè d'ells és el Regne del Cel. 

 Feliços els humils, perquè posseiran la terra. 

 Feliços els qui ploren, perquè seran consolats. 

 Feliços els qui tenen fam i set de justícia, perquè seran saciats. 

 Feliços els compassius, perquè seran compadits. 

 Feliços els nets de cor, perquè veuran Déu. 

 Feliços els qui s'esforcen per la pau, perquè seran anomenats fills de Déu. 

 Feliços els perseguits a causa de la justícia, perquè d'ells és el Regne del Cel. 

 Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran i us perseguiran i 

malparlaran falsament de vosaltres. Estigueu alegres i contents, perquè la vostra 

recompensa és valuosa en el cel, ja que de la mateixa manera van perseguir els 

profetes que us han precedit. 

https://www.youtube.com/watch?v=RLJXXbZeV4s 

 

 

EL MÓN SERIA 
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 

es el món que volem 

en un altre món. 
Versió: 

El musical més petit. 

La música és de William Backer, Roqel Davis, RogerdCook i Rogerd 

  

Greenaway.I la versió original es diu " I'd like to teach the world to sign…” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q_xfdq2WHM 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Evangeli_segons_Mateu
https://www.youtube.com/watch?v=RLJXXbZeV4s
https://www.youtube.com/watch?v=_Q_xfdq2WHM


Podeu lliurar a cada nen/a un cercle i escriure o bé dibuixar un sentiment de pau, no 

violència… 

 


