
EDUCAR   PER  LA  PAU

Contes

Un dia al pati de l’escola

A la recerca de la Pau

Dos planetes contraris

Documents

Construir  la  Pau és  cosa  de tots.  Programa d’educació  en  valors.  Educació  Infantil  .  Mans 

Unides. Selecció d’algunes fitxes en format pdf per treballar amb els més menuts.

Textos per la pau. Dossier per  treballar  a Cicle Superior i ESO (biografia M. Gandhi,  frases  
de M. Gandhi, contes,  poemes, ...)

Trencaclosques per la Pau. Fundació per la Pau

Poemas para la Paz

Còmic per la Pau.
http://www.fundacioperlapau.org/publicacions/interior_publicacions.php?ID=14

Imagine.

Poemes per la pau a Gaza. 
http://ocbarta.wordpress.com/2009/01/08/poemes-per-la-pau-a-gaza/

Símbol de la Pau

El símbol de la pau va ser dissenyat 
a finals dels anys 50, a la Gran Bretanya, com a 
icona de la lluita pel desarmament nuclear a les 
marxes organitzades durant la Campanya pel 
Desarmament Nuclear (CND). 
Amb el temps s’ha convertit en el símbol 
genèric de la pau. Altres símbols coneguts són 
el colom blanc, el fusell trencat (antimilitarisme 

i no violència) i el casc amb una flor a dins (objecció i insubmissió).
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Cançons

Lletres de cançons . Cançons en català, castellà i anglès per treballar la Pau

New songs for Peace. Cançons en anglès per treballar la pau  

Recursos en xarxa

Recursos en línia  .   Centre de Recursos Pedagògics del Pla d’Urgell

Materials i recursos pedagògics per treballar la Pau que podeu trobar al Centre de Recursos 
Pedagògics del Pla d’Urgell

http://www.xtec.cat/crp-pladurgell/recurpau.htm

Articles

No deixem la pau en pau. Consell de redacció. Senderi, educació en valors
http://www.senderi.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1098

Educar per la Pau. Paco Cascón Soriano. Senderi, educació en valors
http://www.senderi.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1101

De què parlem quan parlem d’Educació per la Pau. Anna Bastida. Senderi, educació en 
valors. http://www.senderi.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1100

La Pau no es pot exportar. Jovan Divjak exgeneral de l'exèrcit bosnià. UOC (Universitat oberta de 

Catalunya)

http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/sala_de_premsa/noticies/2008/noticia_145.html 

Mis entrañas no tienen corazon. Forges. Recull de premsa. Projecte Paula de la UB
http://www.observatori.org/paula/esfera/recull_premsa/consulta_premsa.php?esfera=18&lng=cat&id=1139&arxiu=arxiu_1139.xml
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