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1.1.1.1.    Para empezar colorea este debuxo:Para empezar colorea este debuxo:Para empezar colorea este debuxo:Para empezar colorea este debuxo:    

 

Queridos nenos e nenas:Queridos nenos e nenas:Queridos nenos e nenas:Queridos nenos e nenas:    
O día 30 de xaneiro é o Día da Paz e da Non O día 30 de xaneiro é o Día da Paz e da Non O día 30 de xaneiro é o Día da Paz e da Non O día 30 de xaneiro é o Día da Paz e da Non 
Violencia e en todos os coles se preparan para Violencia e en todos os coles se preparan para Violencia e en todos os coles se preparan para Violencia e en todos os coles se preparan para 
esta celebración. E, ¡claro!, eu tamén quero esta celebración. E, ¡claro!, eu tamén quero esta celebración. E, ¡claro!, eu tamén quero esta celebración. E, ¡claro!, eu tamén quero 
participar. Primeiro necesito que me expli-participar. Primeiro necesito que me expli-participar. Primeiro necesito que me expli-participar. Primeiro necesito que me expli-
quedes ben algunhas cousas que escoito e quedes ben algunhas cousas que escoito e quedes ben algunhas cousas que escoito e quedes ben algunhas cousas que escoito e 
que descoñezo  (porque eu antes vivía no que descoñezo  (porque eu antes vivía no que descoñezo  (porque eu antes vivía no que descoñezo  (porque eu antes vivía no 
país dos ratos e alí todo é diferente). país dos ratos e alí todo é diferente). país dos ratos e alí todo é diferente). país dos ratos e alí todo é diferente). 
¿Queredes axudarme? ¡¡Xenial!!¿Queredes axudarme? ¡¡Xenial!!¿Queredes axudarme? ¡¡Xenial!!¿Queredes axudarme? ¡¡Xenial!!    



Isto é o que quero saber: 

1.1.1.1.    ¿Qué é a Paz?¿Qué é a Paz?¿Qué é a Paz?¿Qué é a Paz?    
2.2.2.2.    Símbolos que a representan e por queSímbolos que a representan e por queSímbolos que a representan e por queSímbolos que a representan e por que    
3.3.3.3.    ¿Por qué se celebra o 30 de xaneiro o Día da Paz?¿Por qué se celebra o 30 de xaneiro o Día da Paz?¿Por qué se celebra o 30 de xaneiro o Día da Paz?¿Por qué se celebra o 30 de xaneiro o Día da Paz?    
 

SOBRE A DATA… 

 



¿Quen son estas persoas? ¿Qué teñen en común?¿Quen son estas persoas? ¿Qué teñen en común?¿Quen son estas persoas? ¿Qué teñen en común?¿Quen son estas persoas? ¿Qué teñen en común?    
    
 

    
Escribe o seu nome e unha frase de cada un relativa á Paz.Escribe o seu nome e unha frase de cada un relativa á Paz.Escribe o seu nome e unha frase de cada un relativa á Paz.Escribe o seu nome e unha frase de cada un relativa á Paz.    

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

SOBRE AS PERSOAS... 
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6 

3 2 1 

 



Moitos artistas, pintores, escritores, poetas, Moitos artistas, pintores, escritores, poetas, Moitos artistas, pintores, escritores, poetas, Moitos artistas, pintores, escritores, poetas, 
realizaron fermosísimas obras para lembrar-realizaron fermosísimas obras para lembrar-realizaron fermosísimas obras para lembrar-realizaron fermosísimas obras para lembrar-
nos o terribles que son as guerras. Investiga nos o terribles que son as guerras. Investiga nos o terribles que son as guerras. Investiga nos o terribles que son as guerras. Investiga 
os datos que se refiren ás seguintes obras:os datos que se refiren ás seguintes obras:os datos que se refiren ás seguintes obras:os datos que se refiren ás seguintes obras:    

Obra Autor Época 
Conflito béli-
co ao que fai 
referencia 

Imaxe 

O Guernica 

    

Os fusilamen-
tos do 3 de 
maio 

    

O diario de 
Ana Frank 

    

 



O nome desta rapaza atoparalo no O nome desta rapaza atoparalo no O nome desta rapaza atoparalo no O nome desta rapaza atoparalo no 
título dun libro que ten este título dun libro que ten este título dun libro que ten este título dun libro que ten este 
“tejuelo”.“tejuelo”.“tejuelo”.“tejuelo”.    
Localízao e despois busca os seus Localízao e despois busca os seus Localízao e despois busca os seus Localízao e despois busca os seus 
datos biográficos máis importantesdatos biográficos máis importantesdatos biográficos máis importantesdatos biográficos máis importantes    

92 
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Busca na biblioteca o libro que ten a seguinte etiqueta e Busca na biblioteca o libro que ten a seguinte etiqueta e Busca na biblioteca o libro que ten a seguinte etiqueta e Busca na biblioteca o libro que ten a seguinte etiqueta e 
fai a súa ficha: título, autora, editorial.fai a súa ficha: título, autora, editorial.fai a súa ficha: título, autora, editorial.fai a súa ficha: título, autora, editorial.    
¿Quen é a súa protagonista? Investiga os seus datos bio-¿Quen é a súa protagonista? Investiga os seus datos bio-¿Quen é a súa protagonista? Investiga os seus datos bio-¿Quen é a súa protagonista? Investiga os seus datos bio-
gráficos máis importantes.gráficos máis importantes.gráficos máis importantes.gráficos máis importantes.    
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¿Sabes onde está Kenia? Escribe os seguintes datos sobre este país:¿Sabes onde está Kenia? Escribe os seguintes datos sobre este país:¿Sabes onde está Kenia? Escribe os seguintes datos sobre este país:¿Sabes onde está Kenia? Escribe os seguintes datos sobre este país:    
    
• SituaciónSituaciónSituaciónSituación    

• CapitalCapitalCapitalCapital    

• MoedaMoedaMoedaMoeda    

• IdiomasIdiomasIdiomasIdiomas    

    
 

Agora busca unha poesía  sobre a Paz, cópiaa e ilustraa. Cita o au-Agora busca unha poesía  sobre a Paz, cópiaa e ilustraa. Cita o au-Agora busca unha poesía  sobre a Paz, cópiaa e ilustraa. Cita o au-Agora busca unha poesía  sobre a Paz, cópiaa e ilustraa. Cita o au-
tor /ator /ator /ator /a    

 



ESTUPENDO!! CANTO LEVAMOS APRENDIDO!!! 
AGORA QUEDA ALGO MOI IMPORTANTE: REFLEXIONA, FALA COS TEUS COMPA-
ÑEIROS/AS E ELABORA UN DECÁLOGO  PARA FOMENTAR A PAZ: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
MOITAS MOITAS MOITAS MOITAS     

GRAZAS, GRAZAS, GRAZAS, GRAZAS, 

AMIG@S!!AMIG@S!!AMIG@S!!AMIG@S!!    

 



RECURSOS: 
  
Sobre a paz: 
- Conceptos básicos sobre paz e conflito 
- Conceptos sobre paz e conflito 
- Frases sobre a paz 
 
Sobre os símbolos 
- La paloma de la paz 
- El CDN ’hippie’ y la paloma 
 
 Sobre personaxes 
Pacifistas 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/king.htm 
 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gandhi.htm 
 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/menchu.htm 
 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/teresa_decalcuta.htm 
KENIA: GOOGLE MAPS: http://maps.google.es/ 
Kenia 
 
Ana Frank 
El diario de Ana Frank 
 
Guernica 
Fusilamientos del 3 de mayo 
 
Exemplo Decálogo para a PAZ 
 
POESÍAS 
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