
 SETMANA del 26 al 30 de gener 

 

 Esmorzars solidaris a càrrec de l’alumnat  

 i del professorat de l’escola: 
 

Dilluns 26 de gener 4t ESO  
Dimarts 27 de gener 2n ESO 
Dimecres 28 de gener 3r ESO 
Dijous 29 de gener 1r ESO 
Divendres 30 de gener Professorat 
 
Portarem esmorzars fets de casa i xocolata,   
i els vendrem a 1 € a l’hora de l’esbarjo, els beneficis seran 
per a l’escola del Sam Sam. 
 

 Banc de Temps  
Sessions d’intercanvi dels nostre temps on es fomenta la soli-
daritat, la cooperació i les relacions socials. Allà aportem als 
altres gratuïtament els nostres coneixements, habilitats i ens 
enriquim amb el temps que els altres ens dediquen. 
 

 DIVENDRES 30 de gener DIA del DENIP  
 (Dia Escolar per la No violència i la Pau) 
 

 ESO: Treball sota el lema “Un  minut de silenci per...”.  
 

 Alumnat de 1r de Batxillerat:  al llarg del matí passaran 
a explicar el DENIP a l’alumnat de cicle mitjà i superior 
de primària. 

Setmana de la Pau i la Solidaritat Valors que fan persones 



 
ACTIVITATS (adaptades als cicles) 
Cada dia farem una activitat entorn d’una temàtica, la PAU, la Solidaritat, l’A-
l’Amistat... 
 
 

DILLUNS 26 de gener 
 Es treballaran, en diverses llengües, paraules o frases  sobre la solidaritat 

i la pau. 
 
 
 

DIMARTS 27 de gener 
 Infantil i Cicle Inicial treballarà cançons de Pau de Damaris Gelabert. 

Cicle Mitjà: “Cançó d’Infant” de Tomàs Gonzàlez. 
Cicle Superior: Cançó “Obre els ulls” dels Catarres. 

 
 

DIMECRES 28 de gener 
 Infantil treballarà el conte de la “Marina i el Roure” de David Casas. 
 Cicle Inicial:  el conte del “Senyor Guerra i la Senyora Pau”. 
 Cicle Mitjà: el conte de l’”Homenet de Paper” de Federico Garcia Lorca. 
 Cicle Superior: construeix la Pau 2.0 de Fundi Pau. 
 
 

DIJOUS 29 de gener 
 A Infantil i Cicle Inicial: 

LA DANSA DEL AMICS. 
 A Cicle Mitjà i Superior: Es treballarà  la his-

tòria de Malala Youzafzai i Kailash Satyarthi. 
 
 

DIVENDRES 30 de gener 
 Celebració del DENIP. Un grup d’alumnes de 

Batxillerat passarà per les classes de Cicle 
Mitjà i Superior a explicar alguns aspectes 
rellevants de la vida de Gandhi  i el perquè d’aquesta commemoració. 
Treball de Mahatma Gandhi. 

 
Al llarg de la setmana s’anirà  construint una cadena solidària, amb ninots de 
paper. Cada un d’aquests ninots representarà una bona acció que algun 
alumne ha portat a terme al llarg de la setmana. 

Cooperació-Solidaritat-Amistat-Ajut-Pau-No Violència 

 
 
 

BERENARS SOLIDARIS 
 
 

Tota la setmana, des de 3/4 de 5 fins a 2/4 de 6 de la tarda, 
al porxo del pati de primària a l’edifici de l’av. Fontcuberta. 

  
Organitzat pels delegats de pares i mares, i per l’escola,  

venda de pastissos per berenar al preu d’1€ 
  

Dilluns 26 de gener Organitza Infantil 
Dimarts 27 de gener Organitza Cicle Inicial  
Dimecres 28 de gener Organitza Cicle Mitjà  
Dijous 29 de gener Organitza Cicle Superior  
Divendres 30 de gener Organitza Professorat  

Els beneficis es destinaran a l’Escola Pia de Sam Sam de Dakar a Senegal,  
pels seus projectes de desenvolupament. 
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