
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



CELEBRACIÓN DO DÍA DA PAZ 

  Os/as alumnos/as realizarán actividades nas aulas 
en relación coa Paz e Non Violencia. 
                ACTIVIDADES COLECTIVAS 

1º O alumnado de cada Ciclo coloreará a silueta da 
árbore  que lle será entregada. 

2º Cada alumno/a, recortará a silueta dunha 
man que se lle entregará igualmente e, escribirá e decorará 
nela unha palabra relacionada cun dos valores que conle-
van á Paz. (Procurade que en cada man a mensaxe teña 
unha posición diferente para que ao pegar as mans poida-
mos poñelas con  diferentes orientacións). En caso de dúbi-
da ver o modelo situado na cortiza da sala do profesorado. 

3º As mensaxes estarán escritas en galego. O 
profesorado especializado en inglés aportará algunhas 
mensaxes neste idioma. 

4º O 30 de xaneiro ás 11:30 h , segundo se vaia 
avisando, baixarase ao patio e cada Ciclo pegará as súas 
mans na árbore correspondente, que estará colocada nun 
expositor. 

5º Ao finalizar, colocarémonos todos en círculo e 
cantaremos a canción “¡Que bonita es esta vida!” de  Yoskar 
Serante. 
              6º Unha vez rematada a canción, un alumno/a 
de Sexto Curso presentará a IÑAKI LÓPEZ REY, veterano do 
equipo Ría de Adán. Ten conquistado triunfos importantes 
en diferentes modalidades de canoa. Iñaki lerá o Manifesto 
pola Paz. 
 

Valadares 30 de xaneiro de 2012 
 
 
 
 



 Materiais para utilizar:   

- Unidade Didáctica do Seminario Galego de Educa-

ción para a Paz que ten como centro de interese “Os 

dereitos e as responsabilidades das nenas, nenos e 

adolescentes” 

- Libro, editado por Xerais, Educación e Paz III, Litera-

tura Galega pola Paz, coordinado por Xesús R. Jares 

e que contén narracións e poemas co tema común 

da cultura da Paz. 

- Videos sobre valores que hai na titoría do 2º ciclo: 

“La Tierra es nuestro hogar”,“¡Todos vivimos aquí 

…!” 

- Selección de curtametraxes. 

- Selección de libros sobre a Paz expostos na bibliote-
ca. Proponse a lectura do libro “Sadako e as mil 
grúas (grullas) de papel”. 

 
LEMBRAMOS  A TÓDOLOS/AS MESTRES/AS A IMPORTANCIA DE DITA XORNA-

DA, O MOTIVO DA SÚA CELEBRACIÓN  É A CONMEMORACIÓN DA  MORTE DO 

MÁXIMO REPRESENTANTE NON GUBERNAMENTAL DA NON VIOLENCIA  MA-

HATMA GANDHI O DÍA 30 DE XANEIRO DO ANO 1948. SERÍA INTERESANTE FA-

LALO NAS CLASES E IMPULSAR ÓS/AS RAPACES/AS A CORREXIR AS CONDUC-

TAS VIOLENTAS E AS ACTITUDES NEGATIVAS E POUCO SOCIABLES. 

              30 de xaneiro 2012 

 



Día da paz e da non violencia 
 

            Nesta data conmemórase a morte de Mahatma 
Gandhi líder nacional e espiritual da India, asasinado en 
1948 por un integrista hindú. O Día Escolar da Non violen-
cia e a Paz celébrase desde 1964, está recoñecida polo Minis-
terio de Educación e Ciencia, mediante Orde Ministerial do 
29 de novembro de 1976. A ONU recoñeceuno e 1993. 
            O seu obxectivo é a educación en e para a toleran-
cia, a solidariedade, a concordia, o respecto aos Dereitos Hu-
manos, a non-violencia e a paz. Neste día, os centros de 
ensino convértense en instrumentos de paz e entendemen-
to entre persoas de distinta formación, raza, cultura e reli-
xión. A mensaxe básica deste día é: “Amor universal, Non-
violencia e Paz. O Amor universal é mellor có egoísmo, a 
Non-violencia é mellor cá violencia e a Paz é mellor cá 
guerra”. 
              Os homes construímos demasiados muros e non 
suficientes pontes 
              Nunca houbo unha boa guerra nin unha mala 
paz (Benjamín Franklin) 
              Nunca comeces unha pelexa, pero remátaa (John 
Sheridan) 
              O valor fai vencedores; a concordia fai invenci-
bles (Casimir J. Delavigre) 
              Non hai camiño para a paz, a paz é o camiño 
(Gandhi). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Decálogo da Paz de Gandhi 
 
 

DECÁLOGO PARA MEDRAR NA PAZ 
 

1. Es alguén moi importante. Quérete.  

2. Valora as túas amizades. Daralles seguridade.   

3. Descubre todo o que te une aos demais por riba do que te 

separa.  

4. Respecta as opinións. Así contribuirás ao diálogo.  

5. Aprende a escoitar, comprenderás mellor os demais.  

6. Esfórzate por terminar ben o teu labor. Disfrutarás co 

resultado.  

7. Cumpre coas túas responsabilidades, os demais precísano.  

8. Traballa en grupo. Ninguén sabe máis ca todos xuntos.  

9. Comparte as túas cousas cos demais. 

10. Pon paz dentro de ti, deste xeito poñerás paz ao teu 

arredor.  

                              ÁRBORE DA PAZ 



 
 
ACTIVIDADES 
 
FÁBULA DO LOBO  E  DO AÑO 

• INTRODUCIÓN 

O autor desta fábula é ESOPO, un grego do século VI a.C. 
Na sociedade na que vivimos hai xente máis forte –con 
máis experiencia, con máis recursos, con máis poder…-É, 
polo mesmo hai xente máis débil… 
Como son as relación entre os poderosos e os débiles, etc.? 

- Relacións de comunicación?, De comprensión?, De axuda? 
- Relacións de exclusión e abuso –discriminación –

resentimento –odio –loita de clases – relación en clave 
amigo/inimigo? 

Que di a Declaración Universal dos Dereitos Humanos? 
Art. 1 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 
“Todos os seres humanos polo feito de naceren son libres en 
dignidade e dereitos e, tendo como teñen razón e conciencia, 
débense comportar fraternalmente uns cos outros”. 
Art. 3 da Declaración Universal 
“Toda persoa ten dereito á vida, á liberdade e á seguridade”. 
Art. 10 dos Dereitos do Neno e a Nena 
“ O neno e nena deber ser educados nun espíritu de com-
prensión, tolerancia, amizade entre os pobos, paz e frater-
nidade universal. 
 

• FÁBULA 
Un año e un lobo, cada un pola súa banda, viñeron beber 
nun mesmo río. O lobo bebía por riba, e o año máis abaixo. 
Mirando o lobo ao año, díxolle: 

- Por que estás a ensuciar a auga mentres eu bebo? 



Respondeu o año con humilde paciencia: 
- Como puiden eu ensuciar a auga, pois flúe desde o lugar on-

de ti bebes ata o lugar onde bebo eu? 

O lobo, non estimando nin a verdade, nin a razón, repli-
cou: 

- E por riba, atréveste a insultarme? 
- Eu non te insultei. 

Pero o lobo, mirando con malos ollos, dixo: 
- Hai seis meses que me insultaches. 
- Non pode ser, porque nese tempo eu non nacera. 

Entón dixo o lobo: 
- Por que estragaches o meu prado pacendo? 
- Señor lobo, iso non pode ser, porque eu aínda non teño 

dentes para pacer. 

Entón o lobo cortou polo san: 
- Aínda que non sexa quen de rebater as túas razóns, teño 

decidido devorarte. E así foi. Dunha trincada acabou coa vi-
da do año. 

Moralexa: 
“Na conciencia dos malos e falsos non cabe a verdade, nin 
a razón; nin vale otra cousa para eles que a forza.” 
 

• CUENSTIÓNS 
- Hai abuso de poder? Poñede exemplos. 
- Cal é a intención do lobo? 
- Consideras que as respostas do año son razoables e verda-

deiras.? 
- Coñeces algunha situación de abuso de poder? Que podemos 

facer?. 



CONTO:       

                             O PESO DA  NADA 

                                                      

Dime:  Canto pesa unha folerpa de neve?  

 
Dime canto pesa unha folerpa de neve, preguntoulle un 
pardal a unha pomba. 
 
Nada de nada, contestoulle. 
 
Entón hei de contarche algo marabilloso, dixo o paxariño: 
 
Estaba eu pousado na póla dunha árbore, preto do seu 
tronco, cando empezou a nevar. Non era unha forte neva-
da. Nada diso. 
 
Nevaba como se fora un soño, sen nada de violencia. E 
como eu non tiña nada mellor que facer, púxenme a con-
tar as folerpas de neve que  ían asentándose sobre os 
xermolos da  póla na  que eu estaba. As folerpas foron 
exactamente 3.741.952. Ao caer a seguinte folerpa de neve 
sobre a póla que, como ti dis, pesaba nada de nada, a póla  
quebrou. 
 
Dito isto, o pardal  afastouse  voando. 
 
E a pomba, toda unha autoridade na materia dende a épo-
ca de Noe, quedou cavilando sobre o que o pardal lle conta-
ra e, ao final,  dixo: 
 
Tal vez estea faltando a voz dunha soa persoa para que 
neste mundo teña lugar a paz. 



 
 



 



 
 
 

 



 
 
 

LETRA: ¡Qué bonita es esta vida! 
                                        
                                                     Yoskar Serante 

QUE BONITA ES ESTA VIDA 
 
 
Me gusta el olor que tienen la mañana 
me gusta el primer traguito de café 
sentir como el sol se asoma en mi ventana 
y me llena la mirada, de un hermoso amanecer. 
Me gusta escuchar la paz de las montañas 
mirar los colores del atardecer 
sentir en mis pies la arena de la playa 
y lo dulce de la caña, cuando beso a mi mujer. 
 
Se, se que el tiempo lleva prisa, pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que. 
 
Ay, que bonita es esta vida 
aunque a veces duela tanto 
y a pesar de los pesares 
siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. 
Ay ay ay ay, que bonita es esta vida 
y aunque no sea para siempre 
si la vivo con mi gente 
es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. 
 
Me gusta escuchar la voz de una guitarra 
brindar por aquel amigo que se fue 
sentir el abrazo de la madrugada 
y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. 
 
Se, se que el tiempo lleva prisa, pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que. 
 
E x 2 
 


