
 

 

 

Baula ha fet una selecció de lectures que donen peu a reflexionar sobre 

actituds positives amb possibilitats de transformar l'aula, el centre, la família, 

el barri, el món ... 

Així com la paraula pot ser símbol de la defensa pacífica de qualsevol ideal, 

la lectura pot ser la inspiració necessària per crear espais de convivència on 

tots tinguem cabuda, on tots tinguem els nostres propis somnis i, molt més 

encara, on aquests somnis es compleixin. 

 



 

 

Propostes de Lectures 

COMPARTIM 

Llibre que ajuda a aprendre l’hàbit de compartir. 

 

 



 

NO VE D’UNA 

Un simpàtic àlbum sobre la convivència i la importància de cadascuna de les nostres 

accions. 

 

LA VIDA 

Un esplèndid homenatge a la naturalesa i una celebració de l’existència. 

 



 

M’AGRADRIA TENIR 6 ANYS I FER UN MÓN MILLOR 

Un conte per aprendre i per estimar les persones i el món que ens envolta. 

 

 

Propostes amb l’alumnat 

➜ Enumereu entre tots situacions en què heu demanat perdó. Escenifiqueu, també, 

amb quins gestos espot acompanyar aquesta petició. 

➜ Busqueu a la guia de carrers de la vostra localitat els noms de persones 

reconegudes per haver afavorit algun canvi positiu en la societat. 

➜ Elaboreu alguns cartells perquè en la vostra classe estiguin representats alguns dels 

drets fonamentals. 

 

 



 

 

Propostes de Lectures 

EL DARRER LLOP 

L’afany de supervivència, el sentiment de comunitat, així com un fort missatge pacifista, 

són les lectures claus d’aquesta història. 

 



 

DOS ESQUIROLS I UNA PINYA 

Un conte amb l’esbojarrada rivalitat de dos amics que han d’aprendre a compartir. 

 

 

DECLARACIÓ DELS DRETS DE L’INFANT 

Inclou els 10 articles de la Declaració dels Drets de l’Infant de 1959 en forma de 

poema. 

 



 

100 ABRAÇADES 

Llibre ple d’abraçades tendres i divertides i alhora inesperades. Abraçades, en un 

paraula inoblidables. 

 

 

EL CARTER QUE ES VA CONVERTIR EN CARTA 

Per parlar als nens de com es viu en altres llocs, de les necessitats de pau que tenen o 

del que beneficiós que és viure en un país democràtic. 

 



 

APRENENT DE CABALLER “ELS DRACS NO SABEN NEDAR” 

Les conductes de Sam ens ensenyen que els problemes de convivència es resolen 

amb intel·ligència. 

 

 

REGALS PER AL REI DEL BOSC 

Tard o d'hora, el engany s'acaba sabent. I la col·laboració i la solidaritat derroten a qui 

pretén beneficiar amb trampes. 

 



 

Propostes amb l’alumnat 

➜ Intenteu arribar a un acord per jugar a alguna cosa tots junts. Com ho fareu? 

➜ Construïu un mur de somnis completant individualment la frase M'agradaria ... 

➜ Elaboreu junts la carta de drets i llibertats de la vostra classe. 

➜ Comentem entre tots el significat d'aquesta frases de M. Luther King: «No sóc negre, 

sóc home» 

➜ Escriviu una llista de propòsits per millorar les relacions entre companys, amics, 

veïns, ciutadans, països ... 

➜ Investigueu sobre els principis més importants de les religions relacionats amb la 

Pau per fer una breu exposició oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Propostes de Lectures 

SALA DE CONFLICTES 

Un grup d’alumnes de 2n d’ESO va a l’institut a mirar de resoldre un conflicte i intentar 

fer de mediadors. 

 

 



 

LA PELL DE LA MEMÒRIA 

El llarg camí fins la llibertat d'un nen venut pel seu pare i obligat a treballar brutalment 

com esclau en una plantació. 

 

Propostes amb l’alumnat 

➜ Definiu entre tots el significat d'escolta activa i exposeu els beneficis de seva 

aplicació a la classe. 

➜ Debateu sobre les diferents causes que motiven els conflictes armats i violents al 

món. Podrien evitar-se? És possible un món sense guerres? 

➜ Elaboreu un àlbum de persones que conegueu que van tenir o tenen una vida 

exemplar, per la qual se'ls pot admirar i tenir com a models. 

➜ Organitzeu un cinefòrum al voltant de la pel·lícula Invictus. Què és el que més us 

agradat a cada un? 
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