
 
 CEIP Joan Mas i Verd 

 Montuïri 
 

 
Bon dia, 
 
Som els alumnes de l’escola CEIP Joan Mas i Verd. Per a nosaltres la PAU és un 
dret que s’hauria de complir i com a escola que som defensam el dret a una 
educació per a tothom que fomenti la solidaritat, l’amistat i la justícia. 
Pensam que la confiança en els altres ajuda a resoldre conflictes i s’ha de treballar 
per evitar el sexisme, el racisme i tota discriminació. 
 
Avui, Dia Escolar de la No-Violència i la Pau, els alumnes i mestres de la nostra 
escola somiam que: 
 

- 3 ANYS: Volem jugar junts i compartir. 
- 4 ANYS: Ser tots i totes amics i amigues. 
- 5 ANYS:  Volem la  pau a tot el món . 
- PRIMER: Entre tots hem de cuidar la nostra terra, ja que només en 

tenim una. 
- SEGON: Mitjançant el diàleg arribarem a la millor manera de conviure. 
- TERCER: Els nins i nines del món siguin feliços, lluny de violència 

física, verbal o de qualsevol altre tipus. 
- QUART: Tots ens estimam i respectam. Volem que s’aturi la violència 

masclista! 
- CINQUÈ: Que no hi hagi discriminació ni per sexe, raça, religió, ni per 

cap altra cosa. No volem guerres, ni maltracte dels animals, ni dels 
humans, ni bullying a l'escola ni a cap lloc de la nostra terra. 

- SISÈ: Desitjam que les guerres s’hagin acabat abans que tornem a 
pipellejar. 
 
 

 
Per tot això, demanam a totes les persones que treballin per tal que tots tenguem 
coneixement dels nostres drets i deures i perquè reflexionem sobre com afecten les 
nostres decisions i la nostra manera de viure a les altres persones, als animals, al 
medi ambient... Canviar allò que sigui necessari per aconseguir un món més MÉS 
JUST, SOSTENIBLE I SOLIDARI. 
 
 

Moltes gràcies a tots 
 


