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Ja fa vint-i-un segles Jesucrist fent pedagogia de la pau ens deia que la pau neix de la manera com 

tractem els altres, i que és contrària a l’egoisme, la comoditat o el desentendre’s del que passa al 

nostre costat. La pau es construeix des de l’amor més pur i perfecte, que sense l’ajut de Déu no 

podem assolir (cf. Lc 6, 27-38). Ell mateix va dir: “Us deixo la pau, us dono la meva pau” (Jn 14,27).

Esperem  que els nostres alumnes visquin aquest valor no com un moment puntual del curs sinó com 

una convicció de la seva vida; que descobreixin a través d’aquests testimoniatges que hem conegut 

una mica més que podem fer front a les dificultats de la vida sense violència, sent sempre portadors 

de PAU.

Somriu per un món millor!

A Educació Infantil han 

conegut més d’aprop la 

persona de la Mare Teresa 

de Calcuta (Premi Nobel de 

la Pau 1979) i han treballat 

una frase seva: “La pau 

comença amb un somriure”.

A Educació Primària a cicle inicial també s’han atansat a la Mare 

Teresa de Calcuta però la frase que han aprés d’ella és: “Els nens 

són com estels. Mai en sobren”. Els de cicle mitjà han conegut al 

Mahatma Gandhi (que ha estat nominat 5 vegades Premi Nobel de 

la Pau entre 1937 i 1948). D’ell hem conegut aquesta frase: “Si 

vols canviar el món, canvia’t a tu mateix”. Els de cicle superior han 

descobert la frase de Martin Luther King (Premi Nobel de la Pau 

1964): “Hem après a volar com els ocells, a nedar com els peixos; 

però no hem après el senzill art de viure com germans”.A Educació Secundària 

Obligatòria a primer cicle 

han treballat la convicció 

manifestada per la 

guatemalenca Rigoberta 

Menchú (Premi Nobel de la 

Pau 1992): “La pau és filla 

de la convivència, de 

l’educació, del diàleg”; i a 

segon cicle una altra de 

Nelson Mandela (Premi 

Nobel de la Pau 1993): 

“Vèncer la pobresa no és 

un gest de caritat, és un 

acte de justícia”.

A Educació secundària postobligatòria 1r Batxillerat i CAM ens hem 

interessat per l’irlandès John Hume  (Premi Nobel de la Pau 1998): 

“Som l’inici d’un nou segle i no ha de ser un ideal sinó un objectiu 

tenir un món sense guerra ni conflicte”. Els de 2n Batxillerat i CAS 

han descobert la resistent política de Myanmar Aung San Suu Kyi  

(Premi Nobel de la Pau 1991) que deia: “L’única presó veritable és 

la por i l’única llibertat verdadera és la llibertat de la por".

El nostre Col·legi educa, entre altres, en favor d’un valor imprescindible en la nostra vida quotidiana 

per a fer possible una convivència harmònica i feliç: la Pau.

Dins la programació de tutoria estem treballant el tema de la pau a partir d’un centre d’interès:  

algunes persones  que han estat nominades amb el Premi Nobel de la Pau, dels diversos continents.

El dia 30 de gener és el dia de la mort de Gandhi i per aquest mateix 

motiu els va proclamar el Dia Internacional de la Pau. Al Col·legi 

Episcopal celebrarem l’acte de cloenda d’aquest treball tutorial.  Al 

matí  serà el torn de Primària i Secundària i a la tarda d’Infantil. Tota 

aquesta activitat estarà acompanyada per la Banda del Col·legi.


