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“Treballem el medi ambient de la mà de la Pau” 
 
El dia 30 de gener es celebra el Dia Mundial de la Pau i la Noviolència a les escoles. Volíem que 

aquest dia no fos un dia simbòlic sinó una veritable reflexió sobre què fem a l’Escola  Bressol 
Gespa al voltant de la Pau, com potenciem en els infants la resolució dels petits conflictes del dia 

a dia mitjançant el diàleg, les mirades, el nostre cos... 
A partir d’aquesta idea i amb l’ajuda de la Marina Caireta una mare de la nostra escola i membre 
de l’Escola de la Cultura i la Pau de la UAB, i d’un conte que utilitzem amb els infants “El llibre de 

la Pau”  varem començar a documentar una mostra fotogràfica al voltant de la Pau amb el títol  
“La Pau comença al bressol”. 

 

                                                     
 

1. Recollim informació i documentem amb imatges.  
 
A partir de les imatges d’aquest conte que recull diverses idees sobre què es fer la pau (“pau és llegir tota 
mena de llibres”, “pau és ajudar el teu veí”, “Pau és anar vestit diferent”...) varem fer una reflexió sobre 
com es tradueix això en dos nivells:  

 La vida quotidiana a la nostra escola bressol amb fotografies de la realitat dels infants 
que acollim cada dia, que varem preparar l’equip educatiu, i que està a l’alçada de la 
mirada dels infants.  

 El món i la societat en un segon pla a l’abast dels adults i que va documentar la Marina 
Caireta.  

 
2. Impliquem a les famílies 

 
Al mateix temps que documentàvem tot aquest treball, varem demanar a les famílies una 
fotografia i una frase amb la seva idea de pau, la pau a casa seva, la pau en la seva realitat 
familiar. Les famílies van aportar un recull  fantàstic de tot tipus de situacions que parlaven de 
educar per a la pau i que enriquia i completava la nostra feina. 
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3. Relacionem la pau amb el respecte i la cura del mediambient 
 
La mostra fotogràfica va quedar dividida en quatre grans blocs i un d’ells el vam dedicar al medi 
ambient amb el títol: “Pau és respectar el mediambient”. 
Aquest bloc el varem dividir en: 

 “Pau és plantar un arbre” 
                                                                                     

 
 
 A la Gespa celebrem LA PLANTADA per tenir cura del nostre entorn, gaudir-lo 

conjuntament i mostrar-ho així a la nostra mainada. 
 Preservar el medi natural, hàbitat d’animals i plantes, és educar en el respecte a tots els 

éssers vius. 
 
 

 “Pau és mantenir els carrers nets” 
 
 

    
 
 
 A la Gespa classifiquem les deixalles, les portem cada una al seu contenidor, i 

impliquem la mainada en aquesta tasca per educar-los en la recollida selectiva 
d’escombraries. 

 Tenir cura del medi ambient implica saber fer un ús sostenible dels recursos naturals, 
consumir de forma responsable i recuperar els residus 
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  “Pau és tenir cura d’un hort” 

 
 

     
 
 A la Gespa cuidem de l’hort perquè els infants coneguin el cicle de la vida. 
 Tenir cura del medi ambient requereix entendre i respectar els cicles de la vida. 

 
 “Pau és conservar l’aigua neta per a tots els peixos” 

 
 

   
 
 La Gespa és Escola Verda perquè creiem fermament  en la importància d’educar en el 

respecte a l’entorn. 
 Saber transformar els greus conflictes mediambientals actuals requereix de polítiques 

valentes i serioses de sostenibilitat ambiental. 
 

4. Fem comunitat 
 

“Pau és compartir un àpat” 
 A la Gespa cuidem les festes i celebracions per compartir moments feliços junts i 

construir comunitat. 
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 Les comunitat participatives i cohesionades tenen millor capacitat de resposta noviolenta 
a les dificultats. Les festes i celebracions són elements cohesionadors i generadors de 
sentiment de pertinença, per això cal cultivar-les i participar-hi. 

 
 

 
 
Les famílies de l’escola vam portar un berenar de pau que va servir de cloenda a la celebració 
d’aquest dia. 
Paral·lelament els nens i nenes de segon de primària de l’Escoleta de Bellaterra també van 
treballar la seva visió particular de la Pau i ens varem trobar tots plegats al jardí de la nostra 
escola per poder compartir l’experiència. 
 

   
 
Gràcies a tots i totes els que heu fet possible aquest projecte, a l’equip de mestres, a la Marina 
Caireta, a les famílies de la nostra escola per la seva implicació, i  sobre tot als infants que doneu 
sentit al què fem... 
 
Mar Pérez 
Directora Escola Bressol Gespa   


