
SOM EL QUE DONEM              curs 2022-2023 

150+1                       23 – 27 gener 

CELEBREM LA DIADA DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA 

Dilluns 23  

Iniciem la setmana de la pau amb un anhel, com una redescoberta que batega en el fons  del cor i 

que afecta a tot el nostre conviure. Al  voltant nostre veiem adolescents desanimats, nens 

plorosos que cerquen braços que els acollin..., alumnes que a les classes no se senten bé per falta 

d’acollida i de respecte..., famílies que..., països en guerra...  Simplement cal obrir els ulls i les 

oïdes amb sinceritat. Sigues valent! 

VUELVO A TI https://www.youtube.com/watch?v=xvP0O-k0eko&t=110 

 

Dimarts 24 

Avui compartim el vídeo del pont, és el vídeo més demanat per l’alumnat al llarg dels últims anys. 

Serveix per reflexionar sobre la pau, les relacions personals, el diàleg, la no-violència, el respecte, 

el funcionament de la classe, la intel·ligència pràctica i moltes més qüestions... I és que les coses 

importants cal repetir-les mil vegades si és necessari per a què tothom les tingui ben presents. 

https://www.youtube.com/watch?v=d61Iz2kppWY 

 

Dimecres 25 

Els somnis més ambiciosos comencen a fer-se realitat a partir de petits gestos. En aquest vídeo 
podem descobrir com el poder d’una sola persona, fa que tothom pugui estar millor. 
https://www.youtube.com/watch?v=JJ2uwJX9ed8 

 

Dijous 26 

Obrim avui un capítol dedicat a cançons relacionades amb la pau. La caçó que us proposem 
escoltar  Where Is The Love? és un estil de cançó diferent dels que estem acostumats a escoltar. La 
lletra ens fa adonar de les coses que passen arreu del mon.  El seu missatge principal son temes 
com el terrorisme, el racisme, el crim de bandes, la contaminació, la guerra, la intolerància i la 
violència contra persones LGBT. 
https://www.youtube.com/watch?v=WpYeekQkAdc  

 

Divendres 27 

Si volem que hi hagi pau al món hem de començar pel respecte dels uns als altres 
independentment de com sigui cadascú. Tot i que hi hagi gent que pensi que un pugui ser diferent 
no deixem de ser tots persones i per tant seria molt millor respectar-nos els uns als altres i viure 
en pau podent expressar i manifestar en públic el nostre pensament de forma lliure i sense por a 
la violència. 

https://www.youtube.com/watch?v=xvP0O-k0eko&t=110
https://www.youtube.com/watch?v=d61Iz2kppWY
https://www.youtube.com/watch?v=JJ2uwJX9ed8
https://www.youtube.com/watch?v=WpYeekQkAdc


https://www.youtube.com/watch?v=rhgjEwe9Puw&t=144s 

https://www.youtube.com/watch?v=rhgjEwe9Puw&t=144s

