
TRABALLANDO POLA PAZ 
 

Na nosa biblioteca temos unha exposición de libros 
relacionados coa paz. Todas as familias estades 
invitadas a visitala as tardes do venres 30, luns 2, 
xoves 5 e venres 6 en horario de 4 a 6 h.  
Na exposición temos moitos libros como: “O homiño 
de papel”, “Palabras de Caramelo”,  “Charli e a fábrica 
de chocolate”, “Jacobo no es un pobre diablo”, “Laura y 
compañía” (varios títulos), “Frankli pide perdón”... 
 
Podedes tamén ver no cole os bonecos que 
axudáchedes a facer e que agora decoran os nosos 
corredores baixo o lema: 
 

“DALLE AOS DEMAIS A TÚA MAN”. 
 
Aproveitamos esta ocasión para agradecer a vosa 
colaboración co colexio. Os  resultados son,  unha vez 
máis, impresionantes.  
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ALGO DE HISTORIA 

O Día Escolar da Non violencia e a Paz (DENIP) foi 
declarado por primeira vez en 1964.  

A mensaxe básica deste día é: Amor universal, Non-
violencia e Paz. O Amor universal é mellor que o 
egoísmo, a Non violencia é mellor que a violencia e 
a Paz é mellor que a guerra.  

O día 30 de Xaneiro conmemórase ademais a morte 
do líder nacional e espiritual da India, o Mahatma 
Gandhi, o 30 de Xaneiro de 1948. 

Pola importancia de Gandhi no camiño pola paz 
esa data foi elixida polas Nacións Unidas como día 
mundial para celebrar o Día da Paz. 

Mohandas Karamchand Gandhi (2 de outubro de 
1869 - 30 de xaneiro de 1948); foi un pensador e 
político indio. Coñéceselle co sobrenome de 
Mahatma ou Mahatma Gandhi (a palabra 
mahatma significa "gran alma").  

Houbo moitas outras persoas que tamén loitaron 
pola paz mundial como Martin Luther King, Teresa 
de Calcuta, Nelson Mandela…. E mesmo institucións 
como: Amnistia internacional, Médicos sen 
fronteiras… 

 

DECÁLOGO PARA CRECER NA PAZ 
 

1. Ti es alguén moi importante, quérete. 
2. Valora aos teus amigos e lles darás 

seguridade. 
3. Descobre todo o que che une aos demais 

por enriba do que che separa. 
4. Respecta todas as opinións e contribuirás 

ao diálogo. 
5. Aprende a escoitar e comprenderás mellor 

aos demais. 
6. Esfórzate en rematar as túas tarefas e 

disfrutarás co resultado. 
7. Cumpre coas túas responsabilidades, os 

demais o necesitan. 
8. Traballa en grupo. Ninguén sabe máis que 

todos xuntos. 
9. Comparte as túas cousas con demais e 

serás máis feliz. 
10. Pon paz dentro de ti e así porás paz no teu 

redor. 
 
 


