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A cultura de paz é unha síntese que atopa nos dereitos humanos a súa esencia básica e que se define como o conxunto de valores, actitudes, 
tradicións, comportamentos e estilos de vida que inspiran unha forma construtiva e creativa de relacionarnos para alcanzar desde unha visión holística e 
imperfecta da paz, a harmonía do ser humano consigo mesmo, cos demais e coa natureza (Tuvilla, 2004, p. 11).


Concibir a nonviolencia, ao estilo gandhiano, como medio para alcanzar a paz, implica, no ámbito escolar, considerar o currículo como o medio para 
construír unha cultura de paz na escola. Aumentando esta idea podemos retomar as palabras do profesor Xesús Jares quen defende que todo o que 
ocorre na escola educa: como se fían as relacións; como se resolven os conflitos no corredor; cales son os mecanismos de comunicación entre os 
sectores; como se organizan os empregados, estudantes e docentes para tomar decisións; cales son os contidos que propician a transformación social e 
aos que se dá prioridade no currículo.


Srguindo estas ideas que as facemos nosas, para o 30 de xaneiro, Día Mundial da Paz e a Nonviolencia. pomos a nosa mirada en:


-Unha escola aínda máis aberta, reflexiva, non só da súa práctica, senón tamén do seu contexto. 

-Unha escola que non lle tema a denunciar con indignación, a anunciar con amor e a soñar mirando ao futuro. 

- Unha escola autocrítica, respectuosa da outra e do outro, que se enriqueza da diversidade e valore o conflito, que posibilite a aprendizaxe de todas e 
todos, desde a persoa máis nova até a máis experimentada

Unha escola que se atreva a propor o que outros poidan ver imposible e demostrar co seu exemplo que construír a paz si é posible.


E agora, como o facemos?

DÍA MUNDIAL DA PAZ E DA NON VIOLENCIA
PORQUE 
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O Equipo de la Biblioteca propón unha actividad na que poidamos participar activamente, facendo pouco (aparentemente) e aportando 
moito:


Actividade 1 
O departamento de Plástica, o seu alumnado de 4º e o grupo de voluntarixs da Biblioteca están a elaborar unhas árbores na entrada do 
noso centro:


Unha árbore frondosa e verde que 
libera vida, oxíseno, que agocha 
milleiros de seres casi invisibles aos 
que lle sirve de fogar e sustento.


Unha árbore seca, sen follas, á que 
parece que xa non lle quedan folgos 
para seguir. Xa non é quen de cobixar 
a ninguén e a soidade e a desolación 
embargan a súa existencia.
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A.Que actitudes, comportamentos, relacións, verbas… 
estamos a desenvolver/usar que entorpecen (ou 
dinamitan, ás veces) esa cultura da Non Violencia ou 
cultura da Paz da que xa falamos. Que problemas temos 
nas clases, nos corredores, no patio que causan malestar 
a persoas deste instituto? Que pasa na  vosa clase? Que 
sabedes que está a ocorrer e polo que alguén (ti mesmo. 
Pode ser, non?) sufre. Que estades facendo a nivel 
individual/	personal que sabedes que pode causar 
malestar? Sabedes por que o facedes? O resultado é 
positivo? ata que punto? …


B.En que aspecto/s, como grupo clase (todxs unidxs 
porque o decidimos de xeito responable) somos capaces 
de COMPROMETERNOS como mellora no ambiente da 
clase e do IES para este curso?

Tomade nota das conclusións ás que cheguedes e 
escribídeas:


	 	 Na        as CONCLUSIÓNS da parte A)


	 	 Na            o COMPROMISO da parte B)


	 E colgádeos en candasúa árbore.

Actividade 2 - titorías
Pedímosvos que, desde as titorías ou clases, analicedes:

Será moi interesante ler as conclusións e compromisos 
do resto dos grupos do IES e pensar neles.

Que película, cita litararia ou famosa, canción, libro, etc. 
poden representar os vosos problemas ou as vosas 
conclusións? 


CONTAMOS CON TODXS VÓS.  MOITAS GRAZAS!!!   
O Equipo da biblioteca ;)
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