
 
 

 

JORNADA DE LA SOLIDARITAT. INS EL FOIX.  
 

DURADA ACTIVITAT MATERIAL 

5 MINUTS 

 PRESENTACIÓ 

Per tractar el tema de la solidaritat ho farem al voltant d’un 

personatge conegut internacionalment 

 

10 MINUTS 

 JOC DE PISTES (per endevinar personatge) 

 Pista 1: L’home que va fer sentir el silenci 

 Pista 2: Imatge d’un violoncel 

 Pista 3: Dia i lloc de naixement: 26 de desembre de 1876 

al Vendrell 

 Pista 4: Escoltar El cant dels ocells 

 Pista 5: Hi ha una fundació que porta el seu nom a Sant 

Salvador 

 Han d’escriure de quin personatge es tracta 

 Voleu saber més coses de la vida de Pau Casals? 

 Presentació power 
point  

 Papers petits en 
brut 



 
 

20 MINUTS 

 JOC VERITAT/MENTIDA 

Dividir la classe en 3 grups 

Cada grup tria quatre cartolines 

 Afirmació 1: Pau Casals, com a violoncel·lista, va aportar 

grans canvis i innovacions en l’execució del violoncel. (V) 

 Afirmació 2: Pau Casals va rebre el premi Nobel de la pau el 

1958. (F)  Va ser nominat 

 Afirmació 3: El cant dels ocells ha esdevingut un símbol de 

pau i llibertat arreu del món. (V) 

 Afirmació 4: Va ser un músic molt famós que va fer gires 

internacionals a principis del segle XX. (V) 

 Afirmació 5: Pau Casals va viure a la Casa Blanca de 

Washington durant el seu exili. (F)  Es va exiliar a Prada 

 Afirmació 6: Pau Casals va ser president de Catalunya. (F)  

se li va oferir el càrrec però no va acceptar-lo 

 Afirmació 7: Bach era l’ídol de Pau Casals (V) 

 Afirmació 8: Pau Casals va lluitar amb els rojos durant la 

guerra civil espanyola. (F)  no va lluitar amb armes 

 Afirmació 9: El 1933 va deixar de tocar a Berlin per l’arribada 

del nazisme. Pau Casals va deixar de tocar en tots els països 

on es va instaurar una dictadura o altres sistemes polítics 

repressius (Itàlia, Espanya, Rússia, etc.). (V)  el 1946 va 

decidir deixar de tocar públicament (II guerra mundial) 

 Afirmació 10: Pau Casals va ser president de les Nacions 

Unides. (F)  va compondre l’himne el 24 d’octubre de 1971 

 Afirmació 11: Pau Casals va fer un concert a la Casa Blanca 

davant del president Kennedy el 1961. Dos anys després el 

mateix Kennedy li va entregar la medalla de la llibertat. (V) 

 Afirmació 12: Pau Casals va lluitar per la pau, la llibertat i la 

justícia deixant de tocar davant del públic. (V) 

 Conclusions: 

 Gran músic 

 Lluitador pacífic 

 Coherent amb els seus ideals 

 Com ho va defensar? Deixant de tocar 

 Cartolines amb 
afirmacions 

 

5 MINUTS 

 VISIONAT DISCURS DE PAU CASALS A LA ONU 

Per veure com expressava aquestes afirmacions davant de tot el 

món 

Va pronunciar aquest discurs el 24 d’Octubre de 1971 

 Vídeo paraules de 
Pau Casals a la 
ONU 



 
 

5 MINUTS 

 QUINS VALORS DEFENSAVA PAU CASALS? 

 La pau 

 La solidaritat 

 La coherència 

 La democràcia 

 

10 MINUTS 

 HI HA CONFLICTES AL MÓN? 

Lligar discurs Pau Casals amb el sentit que té avui parlar del discurs 

de Pau Casals. 

- Té sentit recordar les paraules/discurs de Pau Casals avui en 

dia? Per què? 

- Podríeu dir alguna xifra de conflictes armats que hi ha 

actualment al món? 

- Hi ha altres tipus de conflictes, a part dels armats? 

Mostrar mapes dels continents i assenyalar on hi ha conflictes. 

Observar que hi ha conflictes al món. 

Reflexionar al voltant d’aquests conflictes 

 Presentació power 
point 

25 MINUTS 

 REFLEXIÓ PER GRUPS 

Fer tres grups. Cada grup ha de treballar: 

 Grup 1: Per quins motius es generen conflictes i, per tant, no 

hi ha pau? 

 Grup 2: La ONU és una organització internacional per 

mantenir la pau. Quin creieu que és el seu paper en els llocs 

en conflicte? 

 Grup 3: Com podem contribuir a que hi hagi pau i a ser 

solidaris? 

 Grup 4: Pau Casals era... 

 Guions per a la 
reflexió 

 Buscar info onu 

 Preparar cartolines 
x penjar 

10 MINUTS  POSAR EN COMÚ LES REFLEXIONS  

 

 JOC DEL TANGRAM 
Fer 3 grups (21 persones) 
Han de dibuixar les figures que se’ls hi dona però no poden tocar 
les formes que tenen els companys ni poden parlar. 

 

 


