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La nostra experiència, "Pau Casals: el músic de la pau", es va desenvolupar en el marc de la celebració del DENIP: el dia la no 
violència i la pau, del curs actual. Amb motiu del 40è aniversari de l’entrega de la medalla de la pau al nostre músic, les escoles 
associades a la UNESCO vam treballar la seva figura. A l'escola, durant les dues setmanes prèvies al dia de la pau i com a acti-
vitat vinculada a aquesta diada, es va realitzar un treball monogràfic sobre el músic català. 

L’objectiu principal del treball esmentat ha estat donar a conèixer als nois i noies de l’escola la figura de Pau Casals, com  el gran músic del 
segle XX que va ser, així com en el seu vessant més humanitari: un gran defensor de la pau i dels drets humans.
Aquest projecte, realitzat en l’àrea d’Educació artística música s’ha dut terme a Educació Infantil i Primària, treballant, segons cada nivell, els 
aspectes més significatius i remarcables de la vida i obra de Casals.
 Els tres moments del treball del projecte han estat els següents:
1.- Estudi del músic i realització dels treballs per cicles.
2.- Celebració de la diada a l'escola.
3.- Celebració conjunta  del dia de la pau de les escoles associades 
a la UNESCO a la Seu Vella. Dia 30 de gener ( pel matí).

       Els nois i noies de Cicle Superior ens mostren els seus treballs

1 .- Pel que fa a l’estudi del músic, els continguts bàsics que 
hem treballat han estat:
- Activitat prèvia: el conte interactiu, El petit Pau Casals. 
(Aquesta activitat inicial  ha servit d’element motivador per a 
introduir el tema).
- Dossier explicatiu de la vida i obra del músic. Aspectes bàsics 
de la seva carrera com a músic així com de la seva implicació i 
actuacions per a la defensa dels drets i la justícia en el temps 
de la postguerra civil espanyola.
- El violoncel: l’instrument i la veu de Pau Casals. 
- Audició: El cant dels ocells. Treball de l’obra
-Presentació, visionat i comentari del vídeo original de l’entrega 
a Pau Casals de la medalla de la pau a la seu de l'ONU. Estudi del 
seu discurs.
- Lectura i comentari de les cites més conegudes i famoses del 
músic.
A partir d’aquest estudi, cada cicle va treballar i realitzar un 
material concret:
- Educació Infantil: dossier explicatiu i activitat plàstica: les 
notes de Pau Casals (figures musicals contenint missatges de 
pau, de tolerància i respecte )
- Cicle Inicial: dossier explicatiu i activitat plàstica: el cal.ligrama 
de Pau Casals i els ocells de la pau (dibuixos relacionats amb 
l’audició esmentada).
- Cicle Mitjà: dossier explicatiu i treball artístic  de les cites del 
músic. L’arbre de Pau. Realització de fulles d’arbre amb els mis-
satges i cites més significatives.
- Cicle Superior: realització del llibre de Pau Casals. Treball coo-
peratiu on per grups, els alumnes han confeccionat  el seu 
propi llibre.

Amb tots els materials  es va realitzar un gran mural, un mosaic 
on hi ha representats tots els cicles i els seus treballs, des de 
P3 fins a 6è.

       Els nens i nenes de 4t pengen el material
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     El Cant dels ocells : estudi de 
l’obra i audició.

       Mural de Pau Casals realitzat amb 

els treballs de tots els alumnes de l’escola

0

Hem treballat la música de Pau Casals i l’hem interpretat.
Â

2 .- La celebració del dia de la pau a la nostra escola va 
tenir  com a protagonistes el músic i els alumnes. Al pati, 
tots junts, vam llegir un manifest sobre Pau Casals, la 
música i la pau. Els alumnes de CM van preparar una “per-
formance” on s’explicava el significat dels valors univer-
sals de pau, tolerància, justícia, respecte… 

3.- La celebració conjunta de les escoles UNESCO feta a la 
Seu Vella el dia 30 de gener, va estar precedida per 
l’elaboració del que vam anomenar “ EL JARDÍ DE LA 
PAU”. Els alumnes de cicles formatius d’animació sociocul-
tural de l’IES Ronda ens  van fer un taller de flors amb 
material reciclat, en les quals vam escriure els nostres mis-
satges de pau. Totes les escoles associades vam “plantar” 
el nostre jardí de la pau a la Seu. Posteriorment, es va 
realitzar un acte conjunt on es van projectar els treballs 
fets a les diferents escoles i on es van poder escoltar, en 
directe, diferents interpretacions musicals de Pau Casals, 
així com fragments de la seva vida i obra.

 Aquesta experiència ens ha permès conèixer el gran 
músic Pau Casals i la seva obra artística i humanitària, així 
com realitzar un gran treball comú en el que tots els nois i 
noies de l’escola hi han estat implicats, i del qual n’hem 
gaudit força.

       Hem estudiat el violoncel: 
l’ instrument i la veu de Pau Casals.

       La música: una eina per a defen-
sar la pau i els drets humans.
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