
Proposta de l’ECP pel DENIP:  La pau comença al bressol 

 

Amb aquest títol l’Escola Bressol Gespa, amb la col·laboració del programa d’educació de l’ECP, 

organitza una exposició sobre com entenem educar i construir la pau a l’escola bressol. 

A partir de”El llibre de la pau” 

 

 

 

Uns dies abans també hem demanat una fotografia a cada família i un comentari sobre com 

entenen la pau per tal de poder contrastar les idees prèvies que unes i altres teníem. Totes 

aquests pengen del sostre de l’exposició decorant la sala i aportant la presència de cada família 

de l’escola. 

La mostra s’obre a les famílies acompanyada d’un berenar que les mateixes famílies cuinen per 

tal de “ compartir un àpat”, una de les reflexions sorgides del conte. 

Paral·lelament el CEIP Bellaterra, també al campus de la UAB, treballa aquesta temàtica amb 

els infants de segon de primària. Aquests elaboren un conte amb les deu idees que ells 

consideren  més importants per construir la pau per tal de fer-ne un present als infants de 

l’Escola Bressol Gespa , alhora que aquests els mostren la seva exposició. 

L’exposició restarà oberta a totes les persones interessades durant tot el mes de febrer de 

16:30 a 17:00 a la mateixa Escola Bressol Gespa, al campus de la UAB. 

 

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”...) fem una reflexió sobre com es tradueix això 

en dos nivells: la vida quotidiana de l’escola bressol, en un 

primer, i el món i la societat en un segon. Tot plegat a partir de 

textos, fotos i els dibuixos del conte que omplen les parets de la 

sala de psicomotricitat, des de la mida dels infants, fins a la dels 

adults, perquè tots i totes en puguem gaudir i hi puguem 

reflexionar.  
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