
L’art i la pau 
 
Lloc 
Teatre d’elpetitmiquel 
 

Data 
25 d’abril 
 

Hora 
15.30 
 

Participants 
Alumnes de tercer de primària 
 

Assitents 
Famílies dels alumnes 
Alumnes de quart 
Representants del Projecte Europeu YU_EU 
Direcció del Col·legi 
 
Uns 250 persones 

 
 

Guió de l’acte 
 
1_YU-UE, un projecte europeu 
2_Guia d’intervencions 
3_El motiu de Picasso 
4_El quadre-crit 

5_Petits artistes 
6_Ballem per la pau 
7_Recitem per la pau 
8_El món actual 

9_Acte per la pau 
10_Tancament i valoració 
11_Cantada 
 

Breu explicació 
 
1_YU-UE, un projecte europeu 
Ignasi Roviró 



Breu explicació per emmarcar l’acte dins del Projecte Europeu 
YU_UE. 
 
2_Guia d’intervencions 
3 alumnes 
 
Esquema del què els assistents podran anar seguint al llarg de tot 
l’acte. 
 
3_El motiu de Picasso 
6 alumnes 
 
L’artista, després d’assabentar-se per la premsa francesa del 
bombardeig de la ciutat de Guernica i davant de la desesperació i 
la barbàrie de la guerra, es posa a pintar el famós quadre. En 
aquesta part els alumnes explicaran què va inspirar a Picasso, el 
motiu pel qual el va crear i com ho van començar a treballar els 
alumnes i les seves famílies a nivell pedagògic. 
 
4_El quadre-crit 
 
El què simbolitza el quadre és molt més del què hom es pensa. 
S’exlicaran les diferents figures del quadre i es farà una anàlisi 
de l’obra Guernica de Pablo Picasso. 
 

5_Petits artistes 
 
El treball dels alumnes a nivell plàstic i a nivell literari 
serà la part fonamental en aquest moment de l’acte. Es 
mostraran tres de les més de 40 creacions que els alumnes han 
estat elaborant a l’aula amb una breu explicació per part dels 
autors. 
 
6_Ballem per la pau 
 
Des del taller d’Expressió Corporal i des de l’àrea d’Educació 
Física els alumnes de tercer faran una coreografia pensada per 
l’ocasió. Una altra manera de crida a l’esperada pau. 
 
7_Recitem per la pau 
 
Als infants els arriba molta informació de les conseqüències de 
les guerres a tots els innocents, que els inquieta i en pateixen 
des d’un altre punt de vista. És en aquest punt de l’acte on, un 
alumne de cinquè, autor d’un dels poemes premiats del Certamen 



Literari d’enguany, ens recitarà el seu escrit que té com a tema 
els refugiats. 
 
8_El món actual 
 
En aquest punt de l’acte els alumnes explicaran la intervenció que 
va fer en David Fontseca, codirector del documental “To kyma, 
rescat al mar Egeu” i per a què els va servir. 
 

9_Acte per la pau 
 
Es demanarà als assistents que omplin un post-it amb paraules que 
mostrin que nosaltres també volem la pau. Un escrit ple 
d’esperança i que doni valor a la feina que fan els voluntaris. 
 
10_Tancament i valoració 
 
En penúltim lloc, la intervenció a càrrec d’un representant del 
Projecte Europeu tancarà una part de l’acte i es procedirà a guiar 
els assistents perquè facin la valoració digital, a càrrec de 
l’Ignasi Roviró. 
 
 
11_Cantada 
 
Finalment, i per acabar l’acte, tots els alumnes cantaran la cançó 
Blowin’in the wind en català i anglès treballada des de l’àrea de 
música i dirigida per en Guillem Bosch. 
 
 


