
 Dende o ano 1964, cada 30 de Xaneiro conmemórase nas aulas o Día da non Violencia 

e da Paz; esta iniciativa foi proposta polo poeta e pacifista mallorquino Llorenç Vidal como 

punto de partida e de apoio para unha educación non-violenta e pacificadora de carácter 

permanente. 

A formación para a paz, a cooperación e a solidariedade entre os pobos é unha das 

finalidades que formula o noso  sistema educativo, o cal destaca a necesidade de traballar 

estes aspectos de forma similar a outro tipo de contidos, e deste modo xurdiron os temas 

transversais. 

Esta celebración é, polo tanto, unha oportunidade máis de contribuír a que os centros 

se convertan en instrumentos de paz e entendemento entre persoas de distinta formación, 

raza, cultura e relixión. Non habemos de esquecer que a escola é un reflexo dunha sociedade 

coa que comparte defectos, pero nela tamén se educa para a vida e búscase desenvolver nos 

alumnos as capacidades e competencias necesarias para unha participación social activa. 

Por todo iso, habemos de contribuír, a través da educación, á concienciación de todos 

na construción dun mundo mellor, un mundo máis xusto e máis humano que permita que 

todos os individuos teñan a mesma oportunidade de desenvolver plenamente as súas 

facultades no seo dunha sociedade democrática, libre, xusta, responsable e en paz. 

 Coma sempre no noso Colexio participamos na conmemoración do Día da Paz, 

mediante unha serie de actividades didácticas e lúdicas que teñen coma principal obxectivo 

concienciar aos nosos alumnos/as da defensa da Paz e o rexeitamento de calquera forma de 

Violencia. 

 A longo da semana do 26 ata o 30 de Xaneiro nas aulas desenvolvéronse unha serie de 

Titorías enfocadas ao Tema da Paz, para isto cubríronse fichas, establecéronse debates, 

visionáronse vídeos e cancións con temas alusivos á Paz. Así mesmo as aulas foron 

ambientadas con murais, pombas da Paz, frases célebres, etc… 

 O Venres 30 de Xaneiro levouse a cabo o acto principal do Día da Paz; nel os 

alumnos/as dividíronse en dous grupos ( E, Infantil e Primaria ,por un lado e E. Secundaria, 

polo outro). Cada grupo reuniuse no Salón de Actos do Colexio, no que se visionaron vídeos 

referentes a Paz, así mesmo os alumnos/as leron distintos manifestos en prol da Paz e da NON 

Violencia. Remataron o acto cantando todos unha canción escollida como himno do Día da 

Paz: “Paz, paz, paz” de Juanes. 

 

  


