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ACTIVITATS DIA DE LA PAU
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 ELS CENTRES EDUCATIUS CELEBREN LA PAU 1 L’espiral del col·legi Sagrat Cor F SAGRAT COR 2 Alumnes del Bisbe Verger i Blai Bonet de Santanyí. F BISBE VERGER 3 L’escoleta de Sant Josep Obrer i del Corpus Christi. F SJO 4 Commemoració al CEIP Jaume I de Palmanova F JAUME I 5 El CEI Pinocho recollí juguetes. F ECEI PINOCHO

La pau es treballa des de les escoles
 Els centres educatius de l’illa commemoraren un any més el Dia Internacional de la No-Violència i la Pau amb

nombroses activitats que donaren a conèixer als alumnes de totes les edats els valors que hi estan relacionats
REDACCIÓ
PALMA

Nombrosos centres de l’illa
commemoraren el Dia de la no
violència i la Pau que enguany,
tot i caure en dissabte, es va traslladar als dies previs.
A Santanyí, els alumnes del
col·legi Bisbe Verger i del CEIP
Blai Bonet commemoraren el

dia junts amb un acte en el qual
es llegí un manifest, es cantà
l’himne Germans de les estrelles i
es retallaren mans per decorar.
A Palma, més de mil alumnes
del col·legi Sagrat Cor formaren
una espiral per la pau amb el
centre a l’arbre del desitjos.
Aquest arbre, situat a l’entrada de
l’escola, es va anar creant durant
tota la setmana a mesura que els

alumnes hi anaven penjant els
desitjos de pau. Durant l'acte,
diversis alumnes de distintes
edats llegiren part d'un manifest
i la contacontes Carolina Caballero explicà una història de la
pau.
L’escoleta del col·legi Sant Josep Obrer i els alumnes del Corpus Christi celebraren justs el
dia amb un acte en el qual es po-

saren de manifest els valors que
havien treballat a classe. També
participaren en l’elaboració d’un
mural que representava el món
amb les anelles olímpiques.
A Calvià, els alumnes del CEIP
Jaume I de Palmanova participaren en activitats relacionades
amb el Dia de la no violència i la
Pau.
Finalment, la commemoració

d’aquest dia arribà també a altres
escoletes, com el CEI Pinocho,
que va organitzar una setmana
d’activitats entre els dies  al 
de gener a partir del projecte Volem un món millor, que desenvolupa el centre. Els infants varen
dur juguetes que es lliuraren a Càritas i també convertiren el jardí
del centre en un museu, entre
d’altres activitats.

ACTIVITATS

Àgora Portals participa en una ONU a petita escala
 Prop de 180 alumnes de tres

països participaren en una
simulació de l’assemblea de
Nacions Unides
REDACCIÓ
PALMA

Deu alumnes del col·legi Àgora
Portals varen participar la setmana passada en la segona edició de
NACE MUN (Model United Nations).
Foren unes jornades internacionals que varen reunir a la Uni-

versitat Jaume I de Castelló més de
 alumnes de col·legis NACE
d’Espanya, França i Anglaterra al
voltant d’una estructura de debats
com els que es duen a terme a les
sessions de les Nacions Unides.
Durant tres dies, els estudiants
de l’Àgora Portals varen participar
en debats sobre temes d’actualitat
mundial com la protecció del dret
a l’educació, els drets socials i culturals dels refugiats, els reptes per
a la pau mundial davant els atemptats terroristes o els drets a la privacitat en el entorn tecnològic.
Els estudiants, com a autèntics
delegats diplomàtics, represen-

Els alumnes participants a NACE MUN.

taren i defensaren durant les sessions de debat els punts de vista de
països amb grans diferències culturals i econòmiques practicant
l'art de la retòrica i de la diplomàcia internacional per arribar a
acords amb el màxim consens
possible. Al final de les sessions es
varen redactar i varen aprovar diverses resolucions.
El director del col·legi Àgora
Portals, Rafael Barea, va estar present en l’acte de cloenda que va
presidir la batlessa de Castelló,
Amparo Marco, amb la resta de directors i autoritats de NACE Schools.

