
Guía para o profesorado 
con recursos para realizar a acción

Agora toca… Día Escolar da Paz e a Non Violencia
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COLEXIOS E FAMILIAS QUE APADRIÑAN

APADRIÑA  CON WEDU non é unha colaboración solidaria ao uso.

É o proxecto de Axuda en Acción especialmente pensado para nenas e nenos, familias e 
colexios, que busca reforzar o vínculo entre iguais a través dos materiais que envíanse 
periodicamente ao centro ou á casa, e a través dos contidos infantís e propostas 
participativas que encontraredes na páxina web do proxecto.

Se o teu colexio xa apadriña con Axuda en Acción, podedes seguir mantendo o vínculo 
ca mesma nena ou neno, e ademais recibir comunicacións e propostas de Weducole.
Só tedes que darvos de alta a través da web e solicitar o voso código de socia.

ayudaenaccion.org/wedu

Infórmate e participa cos teus alumnos/as en:

Material educativo editado por Axuda en Acción para o Programa Educativo AGORA TOCA...
Contidos e deseño de En Babia Comunicación Social para Axuda en Acción. Ilustracións de iiago para En Babia.

Está autorizada a reprodución, difusión e utilización sen ánimo de lucro destes materiais con fins educativos, citando sempre a fonte e as súas autoras/es.

WEDUCOLE é unha oportunidade para que toda a comunidade educativa participe nun 
proxecto educativo e solidario, apadriñando de forma colectiva a unha nena ou neno 
a travésde Axuda en Acción.

Con Wedu, as alumnas e alumnos:
• Poderán ter contacto ca nena ou neno apadriñado e coñecerán quen é, como vive, 

como é a súa familia e o seu día a día.
• Recibirán mensaxes da súa clase, de modo que o vínculo solidario non só o 

establecedes con esa nena ou neno, senón con toda a súa comunidade educativa.
• Cultivarán a solidariedade dende a infancia como unha experiencia alegre e divertida.
• Desenvolverán a competencia social e cidadá, a través da comunicación, o 

aprendizaxe e a empatía.
• Compartirán con toda a comunidade educativa un exemplo práctico de solidariedade 

e de como podemos facer para mellorar o mundo no que vivimos.

Apadriña con

UNHA FERRAMENTA PARA EDUCAR NA SOLIDARIEDADE



DESCRICIÓN 
E OBXECTIVOS 
XERAIS 
DA ACCIÓN

Agora Toca… MÚSICA DE CORES aborda o Día Escolar da Paz e a Non Violencia e 
pretende facer reflectir a comunidade educativa sobre as barreiras, reais e simbólicas, 
que nós propios erguemos para protexérmonos do medo e que provocan aínda máis 
medo e intolerancia. Así mesmo pretende enfrontar o alumnado coa necesidade 
de comprender o porqué das cousas e, asemade, procurar formas de vencer eses 
medos.

Ademais, esta acción elaborada en colaboración coa Fundación Pública Andaluza 
Barenboim-Said propón a música como punto de encontro e conexión dos distintos 
pobos para promover o espírito de paz, diálogo e reconciliación.

Entre os obxectivos preparatorios da acción están:

• Reflectir sobre os conceptos de paz, diálogo e reconciliación, analizando as 
diferenzas entre a resolución violenta e a resolución dialogada dos conflitos.

• Profundar nas consecuencias que a resolución violenta dos conflitos pode 
supor para o desenvolvemento tanto das persoas como dos pobos. Incidir na 
posibilidade de procurar acordos.

• Propor solucións  que persigan garantir a paz e a eliminación dos conflitos 
existentes.

Entre os obxectivos propios da acción tamén se destacan:

• Compartir sentimentos comúns a todos os pobos -alegría, medo, ilusión- e como a 
través deles é posible atoparmos puntos en común fronte ás diferenzas.

• Utilizar a música como linguaxe común e vehículo de solidariedade e cooperación.

• Por de manifesto a capacidade das persoas para modificaren aquilo que non lles 
prace ou achan inxusto e a importancia dos pequenos xestos.

Agora toca… MÚSICA DE CORES 3



PREPARACIÓN
E IMPLICACIÓN  
DO CENTRO 
EDUCATIVO 

Agora Toca ... MÚSICA DE CORES é unha proposta de actuación con fins educativos en 
relación co Día Escolar da Paz e a Non Violencia que pretender xuntar ao redor dunha 
mesma narración a toda a comunidade educativa. Aínda que nun comezo está pensada 
coma unha actividade musical, pretender involucrar a todo o centro e non só aos 
docentes desta materia.

Recursos de apoio para o profesorado

• Nesta guía atoparedes distintas “follas de ruta” para dardes unha aula preparatoria 
coas vosas alumnas e alumnos, segundo o curso.

• Desenvolvemos tres niveis de contido que abranguen Educación Infantil, Primaria e 
Secundaria. Agardamos que as nosas ideas vos sirvan de axuda aínda que, segundo 
os requisitos curriculares e as características de cada centro, entendemos que 
requiran dunha certa adaptación.

• Desde a Fundación Barenboim-Said e Axuda en Acción encoraxámosvos a 
participardes no blog publicando as vosas achegas. Poden ser novas “follas de ruta” 
para futuras accións. A vosa colaboración será moi valiosa!

 •  Ao final desta guía atoparedes o apartado Para centrar a cuestión... no cal daredes 
con recursos adicionais para traballardes a actividade

Recursos para preparar o alumnado

• Tal e como se recolle nas “follas de ruta”, ao comezo da hora de formación hai que 
explicarlle ao alumnado o porqué da acción.

• As fichas ás que se fai referencia nos contidos por niveis recollidos nesta guía están 
publicadas para a súa descarga no blog.

Recursos para involucrar as familias

• Desenvolvemos unha proposta para implicar as familias e continuar a traballar o 
tema na casa. É moi importante que cada alumna e alumno reciba unha copia da 
ficha identificada “para familias”, publicada no blog.

Recursos para implicar ao persoal non docente

• Propomos informar e involucrar tamén ao persoal non docente na realización desta 
acción.

• En concreto, con Agora Toca … MÚSICA DE CORES pódese distribuír a “ficha para facer 
en familia” a todo o persoal.

Día Escolar da Paz e a Non Violencia4



Recursos para anunciar a acción dentro e fóra do centro

• Na  carpeta  de  benvida ao programa atoparedes unha mostra dos carteis para 
o anuncio de cada acción.

• Estes carteis pódense descargar no blog para que anotedes a data decidida 
para a realización da acción no centro.

• Propómosvos avisar da vosa acción a algún medio de comunicación local, para 
que o cubra como noticia.

• No blog temos unha galería onde podemos publicar toda a documentación 
gráfica que nos enviedes desde o voso centro: fotografías, vídeos…¡Seguro que 
o voso exemplo anima a novos centros a PASAREN Á ACCIÓN!

Chegou o día sinalado! Aquí tendes algunhas ideas xerais para aplicardes:

• Suxerímosvos realizar a actividade o día 30 de xaneiro, Día Escolar da Paz e a 
Non Violencia. Porén, se esa fecha non vos cadra ben, hai outras que poden 
adaptarse á realización desta acción: o 21 de xuño, Día Europeo da Música, o 
1 de outubro, Día Internacional da Música Nova segundo a UNESCO, o 22 de 
novembro, día de Santa Cecilia, patroa dos músicos, ou calquera outra data que 
encaixe no voso calendario de actividades..

• A acción colectiva consistirá en encher un muro do centro con papeis de cores 
que conteñan cancións e sentimentos que estas cancións transmiten aos 
alumnos e alumnas. Tamén podedes atar estes papeis a globos de helio e 
deixalos voar, simbolizando como a música permite precisamente superar os 
muros que separan os pobos.

• Podedes organizar unha “acción sonora” con instrumentos que teñades no 
centro ou elaborados por vós mesmos, ben sexa na aula ben en familia, como 
momento final da acción.

• Aproveitade este  día  para traballar cos resultados das fichas que  o alumnado 
teña feito en familia.

• Tede na aula papeis de cores e instrumentos extra para aquelas nenas e nenos 
que non os traian da casa

• Podedes pactar para ese día que o timbre do centro soe de forma especial, cunha 
música que teñan escollido previamente na aula e que para eles simbolice algo 
positivo.

• Durante a hora do recreo, podedes facer soar música polos altofalantes do 
centro, de forma que ese día o alumnado goce dos momentos de lecer de música 
de fondo que acompañe as súas actividades lúdicas.

Agora toca… MÚSICA DE CORES

   E AGORA TOCA…PASAR Á ACCIÓN
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FOLLA 
DE  RUTA
Proposta para Educación 
Infantil e Primeiro Ciclo 
de Educación Primaria 

Introdución á actividade

• Podes comezar  expóndolle ao grupo de nenas e nenos algúns  conceptos 
básicos  sobre  a Paz e a Non Violencia (por exemplo,  pregúntalles se soen 
enfadarse cos seus irmáns/ás ou amigos/as, que fan cando se enfadan, que 
cren que ocorre cando se enfadan as persoas adultas).

• Preséntalles a idea xeral que transmite o conto que ides ler: un neno vence o 
medo e a través da música atopa unha linguaxe común con outra persoa coa a 
que antes non era quen de se entender, descubrindo elementos que os unen.

   Ideas para facer na aula

1. Lemos un conto

• Suxerímosche o conto “Unha greta no muro”, para que escollas a forma que 
mellor se adapte á súa lectura.

• O conto relata  como  un neno e unha nena conseguen, grazas á música, 
comunicárense a través dun muro que os separa e como grazas ao esforzo colectivo 
de todos os nenos e nenas se abren pequenas “fendas” de coñecemento mutuo, 
que co tempo chegan a ser tan grandes que xa non poderán volver tapiarse.

• Ao final do conto, lanza algunhas preguntas ao grupo para seren contestadas en 
alto, resolver dúbidas e asegurarte de que se entendeu. Por que teñen medo os 
adultos? Que simbolizan os ogros e dragóns? Por que ao comezo non se entenden 
a nena e o neno?

2. Pomos música ao conto
 
• Obxectivos:

 Aprender as cualidades tímbricas dos materiais. 

 Investigar as posibilidades de produción sonora dos instrumentos musicais.

 Aprender a clasificar os instrumentos musicais.

 Escoitar activamente e aprender a crear unha pequena forma musical.

Día Escolar da Paz e a Non Violencia6
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FICHA: Unha greta no muro

FICHA: Proposta para facer en familia

•  Representamos o conto musicalmente utilizando instrumentos musicais 
construídos na aula ou obxectos cotiáns. Os cotiáfonos son instrumentos moi 
sinxelos feitos con obxectos simples que usamos na vida diaria.

•  Podes explicarlle ao alumnado como a música nos axuda a identificar 
sentimentos. Para facilitar a actividade dividimos o conto en: medo / frustración 
(parágrafos 1, 2, 3, 7, 9, 10 e o comezo do parágrafo 15), curiosidade (parágrafos 
4, 5, 6, 8), alegría (parágrafos 11, 12, 13, 14 e o final do parágrafo 15), aínda que 
se pode traballar co alumnado esta identificación.

• Relaciona cada un destes sentimentos con sons e ritmos que podades producir 
cos instrumentos construídos e cos cotiáfonos. Divide a clase en grupos e 
volvedes ler o conto coa vosa propia banda..

• Cos instrumentos construídos na aula e cos cotiáfonos creamos unha partitura 
musical do conto “Unha greta no muro” en formato musicograma, un debuxo 
ou un gráfico para reproducirmos e escoitarmos a música de forma activa.

 
3. Completamos a historia

• Aínda que  o conto ten un final máis ou menos pechado, xulgamos interesante 
que o alumnado poda imaxinar outra historia.

• Utiliza esta ficha para que as ennas e os nenos imaxinen a conversación que 
poderían ter tido  os  protagonistas do conto. Tamén o podes representar a 
tamaño mural para que toda a aula traballe en equipo, pegando ademais 
papeis de cores que simbolicen as cancións que pasaban de un para o outro 
lado do muro.

FICHA:
Sen 
barreiras!

20
min.



http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Descarga as fichas desta etapa no blog

4. Adiviñanza de instrumentos

• Obxectivo: Recoñecer o timbre dos instrumentos musicais.

 Os nenos/as séntanse en círculo e divídense en dous equipos. O mestre 
reparte os instrumentos construídos na aula, os cotiáfonos e os instrumentos 
de pequena percusión. Por quendas un neno/a de cada equipo colócase no 
centro do círculo cos ollos tapados. Un neno/a toca un dos instrumentos 
repartidos. O neno/a cos ollos tapados deberá adiviñalos. Se acerta o 
equipo ao cal pertence gaña un punto. O equipo que tivese adiviñado máis 
instrumentos gañará o xogo.

Escribe unha mensaxe no blog 
desta actividade e compártea 
co resto da comunidade educativa 
de Axuda en Acción

Tes máis ideas de actividades?

Día Escolar da Paz e a Non Violencia8

   Ideas para facer en familia

• Explica ao grupo que en todo o colexio ides realizar unha actividade chamada 
MÚSICA DE CORES e comunícalles o día escollido..

• Pídelles que ese día traian a FICHA PARA FACER EN FAMILIA ao colexio.

• Pega o cartel da acción dentro da aula.

• Reparte a cada alumna e alumno da aula a ficha para facer en familia.

• Nesta ficha aparece unha proposta para reflectir sobre a necesidade de 
fomentar a cultura da Paz e a Non Violencia, e a posibilidade que nos ofrece a 
música como linguaxe común e vehículo de solidariedade e cooperación.

• É importante que as fichas cubertas se devolvan á aula, para traballar con elas 
o día da acción.

20
min.
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FOLLA 
DE  RUTA
Proposta para  
Segundo e Terceiro Ciclo 
de Educación Primaria 

Introdución á actividade

• Podes comezar expóndolle ao grupo de nenas e nenos algúns  conceptos 
básicos  sobre  a Paz e a Non Violencia (por exemplo,  pregúntalles se soen 
enfadarse cos seus irmáns ou amigos, que fan cando se enfadan, que cren que 
ocorre cando se enfadan os adultos).

• Preséntalles a idea xeral que transmite o conto que ides ler: un neno vence o 
medo e a través da música atopa unha linguaxe común con outra persoa coa a 
que antes non era quen de se entender, descubrindo elementos que os unen.

   Ideas para facer na aula

1. Lemos un conto

• Suxerímosche o conto “Unha greta no muro”, para que escollas a forma que 
mellor se adapte á súa lectura.

• O conto relata  como  un neno e unha nena conseguen, grazas á música, 
comunicárense a través dun muro que os separa e grazas ao esforzo colectivo de 
todos os nenos e nenas se abren pequenas “fendas” de coñecemento mutuo, que 
co tempo chegan a ser tan grandes que xa non poderán volver tapiarse.

• Ao final do conto, lanza algunhas preguntas ao grupo para seren contestadas en 
alto, resolver dúbidas e asegurarte de que se entendeu. Por que teñen medo as 
persoas adultas? Que simbolizan os ogros e os dragóns? Por que ao comezo non 
se entenden os nenos?

2. Pomos música ao conto

• Obxectivos:

 Aprender as cualidades tímbricas dos materiais.
 Investigar as posibilidades de produción sonora dos instrumentos musicais.
 Aprender a clasificar os instrumentos musicais.
 Escoitar activamente e aprender a crear unha pequena forma musical.

• Representamos o conto musicalmente utilizando como instrumentos de 
pequena percusión, frautas doces, outros instrumentos musicais construídos 
na aula ou obxectos cotiáns. Os cotiáfonos son instrumentos moi sinxelos 
feitos con obxectos simples.

Agora toca… MÚSICA DE CORES 9
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• Podes explicarlle ao alumnado como a música nos axuda a identificarmos 
sentimentos. Para facilitar a actividade dividimos o conto en: medo/ 
frustración (parágrafos 1, 2, 3, 7, 9, 10 e o comezo do parágrafo 15), curiosidade 
(parágrafos 4, 5, 6, 8), alegría (parágrafos 11, 12, 13, 14  e o final do parágrafo 
15), aínda que tamén se pode traballar co alumnado esta identificación.

• Divide todos  os  instrumentos en familias segundo a súa clasificación: corda, 
vento (vento-madeira, vento-metal) e percusión, e consígnalle unha posición 
dentro dun medio círculo. Xa temos a orquestra!

• Relaciona cada un destes sentimentos con sons e ritmos que podades producir 
cos grupos de instrumentos.

• Cos instrumentos construídos na aula, cos cotiáfonos e demais instrumentos  
creamos  unha partitura musical do conto “Una greta no muro¨ en formato 
musicograma.

• Ponte enfronte da orquestra para “dar as entradas aos grupos orquestrais” e 
volvedes ler o conto coa vosa propia banda.

3. Completamos a historia

• Aínda que o conto ten un final máis ou menos pechado, xulgamos interesante 
que o alumnado poda continuar a historia, permitindo que elaboren un novo 
final.

• Traballa en grupos novos finais para esta historia. Pide a cada grupo que nun 
parágrafo conte que acontece despois e elixide por votación entre toda a aula 
cal dos posibles finais elixides conxuntamente.

• Podedes escribir todas as frases que completan a nova historia en papeis de 
cores e pegalas na parede da aula, de forma que simbolicen as cancións que 
pasaban dun a outro lado do muro.

• Tamén podedes escribir os nomes de cancións que identificastes coas distintas 
partes do conto en papeis de cores.

Día Escolar da Paz e a Non Violencia10

FICHA: Unha greta no muro

FICHA: Proposta para facer en familia
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Escribe unha mensaxe no blog 
desta actividade e compártea
co resto da comunidade educativa 
de Axuda en Acción

Tes máis ideas de actividades? 

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Descarga as fichas desta etapa no blog

11

4. Os muros que dividen. A música que reconcilia

•  Analiza co alumnado cantos muros na historia recente teñen dividido e 
continuan a dividir os pobos.

• Investiga co alumnado as cancións infantís máis representativas das culturas 
divididas por estes muros.

• Aprende con eles/as unha canción infantil sinxela dos pobos divididos polos 
muros aínda existentes para acabar o conto con ela.   

   Ideas para facer en familia

• Explica ao grupo que en todo o colexio ides realizar unha actividade chamada 
MÚSICA DE CORES e comunícalles o día escollido.

• Pídelles que ese día traian a FICHA PARA FACER EN FAMILIA ao colexio.

• Pega o cartel da acción dentro da aula.

• Reparte a cada alumna e alumno da aula a ficha para facer en familia.

• Nesta ficha aparece unha proposta para reflectir sobre a necesidade de 
fomentar a cultura da Paz e a Non Violencia, e a posibilidade que nos ofrece a 
música como linguaxe común e vehículo de solidariedade e cooperación.

• É importante que as fichas cubertas sexan devolvidas á aula, para traballar 
con elas o día da acción.

Tamén che suxerimos utilizares as seguintes músicas 
que podedes escoitar na páxina:
www.barenboim-said.org/es/discografia_publicaciones/discografia/

Música de cores

25
min.

20
min.
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FOLLA 
DE  RUTA
Proposta para 
Educación Secundaria 
Obligatoria 

Introdución á actividade

• Seguro que as túas alumnas e alumnos xa traballaron e coñecen situacións de 
conflito internacional. Debate con eles o que isto supón para as persoas que 
o sofren, analizade actuais zonas en conflito, campos de persoas refuxiadas…

• Explícalles o porqué da acción MÚSICA DE CORES e cal é o obxectivo que 
persegue. Deixa  que expresen en asemblea as súas opinións para que  se 
estableza un debate construtivo entre o alumnado.

   Ideas para facer na aula

1. A música como símbolo cultural

• Comenta cos  teus  alumnos e alumnas exemplos nos que a música  teña 
contribuído a canalizar os medos e as alegrías dos pobos e a importancia 
simbólica que isto ten.

• Divide a túa aula en grupos. Pídelles que pensen exemplos nos que a música 
sexa un símbolo cultural e como todos os pobos e culturas utilizan a música 
de forma simbólica (himnos nacionais, cancións relixiosas).

2. O poder da música

• Explícalles como distintos réximes totalitarios ou durante períodos de guerra 
hai músicas que estiveron prohibidas, ou polo contrario como a música se 
revelou transmisora de ideas en momentos nos que estas eran censuradas. 
Pídelles que traian exemplos destes momentos e músicas. Por exemplo, o 
jazz foi prohibido polo nazismo, a música foi transmisora de cultura entre as 
persoas escravas...

• Analizade na aula que  sentimentos vos transmiten esas músicas e  porqué 
pensades que estaban prohibidas, ou eran utilizadas como transmisoras de 
ideas.

• Escribide nomes de cancións e os sentimentos que vos transmiten en papeis de 
cores e pegádeos na parede da aula para simbolizar o poder da música.

• Tamén che suxerimos  analizar os sentimentos da música que  podes atopar    
na   seguinte   páxina  http://www.barenboim-said.org/es/discografia_
publicaciones/discografia/

12

05
min.

15
min.

45
min.



Agora toca… MÚSICA DE CORES

3. A música inspiradora de paz

• Escoita e comenta acontecementos nos cales a música teña sido inspiradora 
de paz e solidariedade (o concerto para Bangladesh, Live-Aid, Knowledge is the 
beginning e a Orquestra West-Eastern Divan, o concerto Rostropovich perante a 
caída do muro de Berlín, o “Himno á alegría” de Beethoven, o documental Pau 
Casals. A música pola paz, “Imagine” de John Lennon, etc.)

• Comenta e analiza coas alumnas e alumnos os momentos históricos e o papel 
desempeñado pola música á hora de promover a paz.

4. Os muros que dividen. A música que reconcilia

• Analiza co alumnado cantos muros na historia recente teñen dividido e continuan 
a dividir os pobos.

• Investiga co alumnado os estilos musicais das culturas divididas por estes 
muros.

Escribe unha mensaxe no blog 
desta actividade e compártea
co resto da comunidade educativa 
de Axuda en Acción

Tes máis ideas de actividades? 

  Ideas para facer en familia

• Explica ao grupo que en todo o colexio ides realizar unha actividade chamada 
MÚSICA DE CORES e comunícalles o día escollido.

• Pídelles que ese día traian a FICHA PARA FACER EN FAMILIA ao colexio.

• Pega o cartel da acción dentro da aula.

• Reparte a cada alumna e alumno da aula a ficha para facer en familia.

• Nesta ficha aparece unha proposta para reflectir sobre a necesidade de 
fomentar a cultura da Paz e a Non Violencia, e a posibilidade que nos ofrece a 
música como linguaxe común e vehículo de solidariedade e cooperación.

• É importante que as fichas cubertas sexan devolvidas á aula, para traballar 
con elas o día da acción.

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Descarga as fichas desta etapa no blog

13

Recomendámosche veres o contido da etapa anterior 
e adaptares as súas actividades ao teu ciclo.

45
min.

20
min.

20
min.



PARA
CENTRAR A 
CUESTIÓN... 

1. Fundación Barenboim-Said

• O Día Escolar da Paz e a Non Violencia celébrase dende 1964 cada 30 de xaneiro, 
aniversario da morte de Mahatma Ghandi. Os centros educativos aproveitan esta 
data para traballar co seu alumnado a educación non violenta e a paz, a tolerancia, 
a concordia e o respecto polos Dereitos Humanos.

 Desde Agora Toca... quixemos ofrecer unha proposta para celebrar este día, e para 
iso unímonos á Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said, que ten entre os seus 
fins promover a través da música o espírito de paz, diálogo e reconciliación. En 
todos os seus proxectos a música xoga un papel na reconciliación entre culturas e a 
construción da paz.  

2. Recursos que podes atopar na rede

• Recursos na rede sobre a construción de instrumentos musicais:
 http://www.educacontic.es/blog/pequenos-luthiers
 http://issuu.com/rivuslupe/docs/200_instrumentos_musicales_caseros

• Recursos na rede sobre musicogramas:
 http://es.wikipedia.org/wiki/Musicograma

 MONTOYA RUBIO, J.C., MONTOYA RUBIO, V.M. y FRANCÉS ARIÑO, J.M. (2010): 
“Musicogramas con movemento. Un paso máis na audición activa  ”, en ENSAYOS, 
Revista de la Facultad de Educación de Albacete, Nº 24, 2009. 

 Wuytack, J. y Boal Palheiros, G. M. (2009): “Audición musical activa  co musicograma”, 
en Eufonía nº 47 , pp. 43–55. 

• A orquestra escolar:
 http://bit.ly/1556gJZ

• Recursos sobre música e paz:
 http://escolapau.uab.cat/img/programas/musica/la_musica_la_paz.pdf
 http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/publicacion010e.pdf
 http://www.rtve.es/television/20130410/pau-casals/637242.shtml

• Recursos sobre os muros no mundo:
 http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/10/091030_muros_primera.shtml
 http://www.cadenaser.com/static/especiales/2007/muros/muros.html
 http://www.publico.es/internacional/269849/los-muros-de-la-verguenza

Día Escolar da Paz e a Non Violencia14



3. Algúns exemplos de pezas musicais de medo, tristura e alegría

MEDO
Beethoven, Sinfonía Nº 6, IV Allegro
http://www.deezer.com/track/65569734
O autor titulouna ‘Lóstregos. Tormenta” e comeza mesmo así, aínda que ao final 
deste movemento e no seguinte se aprecia como escampa a tormenta e volve a 
calma e a alegría.
Berlioz, Sinfonía fantástica, V El sueño de una noche de sabbath
http://www.deezer.com/track/68171217
A partir de máis ou menos o 2.30, cando soan as campás, e ata máis ou menos o 
minuto 5.00, o compositor presencia o seu propio enterro dentro dun soño.
Mussorgsky, Unha noite no Monte Pelado
http://www.deezer.com/track/64735003
A obra conta a historia dunha noite de sábado anterior ao día de San Xoán no 
Monte Pelado na que as meigas se xuntan a celebraren un aquelarre no que honrar 
ao diaño.
Dukas, O aprendiz de bruxo (L’apprenti sorcier) 
http://www.deezer.com/track/815891
É a escena máis famosa de Fantasía, o filme de Disney, na cal Mickey é un aprendiz 
dun mago que enfeitiza unha vasoira para que faga o traballo que lle encomenda o 
seu mestre e ao final enche de auga a casa toda.

TRISTURA
Tchaikovsky, Sinfonía Nº 6, IV Finale - Adagio lamentoso
http://www.deezer.com/track/23272931
O último movemento  da última sinfonía de Tchaikovsky, estreada  baixo a  súa 
dirección só nove días antes de morrer; neste movemento expresa o seu fondo 
pesar por un final que ao parecer de moitos xa vía próximo.
Sibelius, Sinfonía Nº 4, I Tempo molto moderato, quasi adagio  
http://www.deezer.com/track/8087925
Esta sinfonía foi escrita pouco despois de que o autor tivese enfrontado un cancro 
na gorxa e pouco tempo antes de que estalara a Grande Guerra polo cal se aprecia 
ao comezo unha sensación clara de desesperación ou agonía.
Samuel Barber, Adagio for strings  
http://www.deezer.com/track/1081522
Resulta especialmente emotivo polo seu evoluir dinámico in crescendo até 
aproximadamente o minuto 7 e a enorme sensación de baleiro que deixa o silencio 
de varios segundos que serve para anticipar o último terzo.

ALEGRÍA
Beethoven, Sinfonía Nº 9, IV Presto - Allegro assai ‘Oda á alegría’
http://www.deezer.com/track/65569747
O clásico dos clásicos, o himno de Europa, a composición máis famosa do seu 
autor e posiblemente de toda a música culta. O texto da obra foi escrito só catro 
anos antes da Revolución Francesa que mudaría Europa e o mundo para sempre.
Charpentier, Preludio ao ‘Te deum’ 
http://www.deezer.com/track/701931
O preludio a esta obra tense convertido noutra das melodías que xuntan aos 
cidadáns e cidadás de Europa en varias ocasións cada ano, como xusto antes de 
comezar o Festival de Eurovisión ou como preludio do Concerto de Aninovo. 
Johann Strauss (padre), Marcha Radetzky 
http://www.deezer.com/track/63251417
Cada un de xaneiro, centos de persoas saúdan en directo (e moitos millóns máis nas 
súas casas) os compases desta breve marcha no Concerto de Aninovo da Filharmónica 
de Viena.

Agora toca… MÚSICA DE CORES 15



Axuda en Acción é unha organización española de cooperación para o desenvolvemento 
con presenza en América, África e Asia dende 1981.

Levamos máis de 30 anos a traballar para mellorar as condición de vida das 
comunidades máis pobres e mudar así a vida de millóns de persoas, a través de 
programas de desenvolvemento autosostibles e campañas de sensibilización e 
incidencia política.

Dispomos de máis de 135.000 persoas colaboradoras, grazas ás cales traballamos 
en 130 programas de desenvolvemento en 22 países de América, África e Asia que 
benefician a máis de 3 millóns de persoas.



Unha greta no muro

Agora toca… MÚSICA DE CORES Día Escolar da Paz e a Non Violencia
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1arcos estaba canso de preguntar á súa nai por aquilo que había detrás de aquel muro gris e 
poeirento que vía desde a ventá do seu cuarto mentres ensaiaba coa súa trompeta. Estaba 
canso de recibir sempre a mesma resposta.

2Detrás do muro non hai nada —dicía súa nai—. Canto menos nada que lle importe a un cativo 
coma ti: Xa cho explicarei cando fores maior.

3 seu amigo Paulo tíñalle contado historias sobre ogros, dragóns e pantasmas que vivían 
máis alá do muro onde acababa a cidade. Aquel muro fora construído polos devanceiros 
de todos os nenos e nenas do colexio para conter a estas criaturas fantásticas que noutro 
tempo tentaran devoralos. Esas historias non facían máis que aumentar o interese de 
Marcos por aquel monstro de pedra que os vixiaba dende a distancia. 

4lgunhas mañás, cando estaba nervioso e se espertaba tan cedo que a luz aínda non enchera 
o día, vía saír o sol tras daquela barreira de formigón. “Un lugar onde nace algo tan bonito non 
pode ser malo”, coidaba. “Seguro que é divertido, porque o sol pasa alí toda a noite e sempre 
se ergue contento”.

5nha tarde, non puido aguantar máis. Ao saír das aulas, en lugar de ir xogar dirixiuse ao muro. 
Ía cantaruxando para se dar folgos a si mesmo, como sempre que estaba nervioso. Cando 
chegou sentiuse como un ratiño pechado nunha caixa de zapatos. Porén el non era un rato 
e habería procurar o xeito de atravesar para o outro lado porque, á fin e ao cabo, por iso fora 
ata alí.

6arcos comezou a camiñar xunto ao muro. Ía tocando os ladrillos para lembrarse de que 
aínda que era pequeno e o muro grande, cada un dos ladrillos era máis pequeno ca el. Entón 
descubriu que algúns ladrillos non estaban pegados como deberan e que se tiñan formado 
pequenas gretas que alguén tentara tapar para que non se puidese ver a través delas. 

7chegou a súa faciana a unha das gretas e puido ver algunhas casas vellas e un campo cunhas 
cantas cabras e ovellas. Sentiuse un pouco decepcionado porque non había nin rastro de 
ogros nin de pantasmas. Por que era preciso, entón, erguer un muro e evitar que alguén da 
cidade se achegase alí se só hai animais de granxa e unhas cantas casas? Todo lle semellaba 
moi estraño.

8eguiu percorrendo o muro para atopar outra fenda dende a que ver mellor. Logo dunha 
camiñada atopou un oco o suficientemente grande como para meter o brazo. Nese momento 
pareceulle oír a súa avoa a dicir: “non metas os fociños onde non te chaman” e pensou que 
tamén non debía meter o brazo. Pero púidolle a curiosidade.

9n calafrío percorreu as súas costas cando sentiu como algo o agarraba forte da man. Marcos 
estaba a punto de berrar, pero o terror perante o descoñecido desapareceu cando viu que 
quen o agarraba da man era unha nena da súa mesma idade.

—¡Hola! —le dijo—. ¿Cómo te llamas?

Marcos estaba canso de preguntar á súa nai por aquilo que había detrás daquel muro gris e 
poeirento que vía desde a ventá do seu cuarto mentres ensaiaba coa súa trompeta. Estaba 
canso de recibir sempre a mesma resposta.

—Detrás do muro non hai nada —dicía súa nai—. Canto menos nada que lle importe a un 
cativo coma ti: Xa cho explicarei cando fores maior.

O seu amigo Paulo tíñalle contado historias sobre ogros, dragóns e pantasmas que vivían 
máis alá do muro onde acababa a cidade. Aquel muro fora construído polos devanceiros 
de todos os nenos e nenas do colexio para conter a estas criaturas fantásticas que noutro 
tempo tentaran devoralos. Esas historias non facían máis que aumentar o interese de 
Marcos por aquel monstro de pedra que os vixiaba dende a distancia. 

Algunhas mañás, cando estaba nervioso e se espertaba tan cedo que a luz aínda non enchera 
o día, vía saír o sol tras daquela barreira de formigón. “Un lugar onde nace algo tan bonito non 
pode ser malo”, coidaba. “Seguro que é divertido, porque o sol pasa alí toda a noite e sempre 
se ergue contento”.

Unha tarde, non puido aguantar máis. Ao saír das aulas, en lugar de ir xogar dirixiuse ao muro. 
Ía cantaruxando para se dar folgos a si mesmo, como sempre que estaba nervioso. Cando 
chegou sentiuse como un ratiño pechado nunha caixa de zapatos. Porén el non era un rato 
e habería procurar o xeito de atravesar para o outro lado porque, á fin e ao cabo, por iso fora 
ata alí.

Marcos comezou a camiñar xunto ao muro. Ía tocando os ladrillos para lembrarse de que 
aínda que era pequeno e o muro grande, cada un dos ladrillos era máis pequeno ca el. Entón 
descubriu que algúns ladrillos non estaban pegados como deberan e que se tiñan formado 
pequenas gretas que alguén tentara tapar para que non se puidese ver a través delas. 

Achegou a súa faciana a unha das gretas e puido ver algunhas casas vellas e un campo cunhas 
cantas cabras e ovellas. Sentiuse un pouco decepcionado porque non había nin rastro de 
ogros nin de pantasmas. Por que era preciso, entón, erguer un muro e evitar que alguén da 
cidade se achegase alí se só hai animais de granxa e unhas cantas casas? Todo lle semellaba 
moi estraño.

Seguiu percorrendo o muro para atopar outra fenda dende a que ver mellor. Logo dunha 
camiñada atopou un oco o suficientemente grande como para meter o brazo. Nese momento 
pareceulle oír a súa avoa a dicir: “non metas os fociños onde non te chaman” e pensou que 
tamén non debía meter o brazo. Pero púidolle a curiosidade.

Un calafrío percorreu as súas costas cando sentiu como algo o agarraba forte da man. 
Marcos estaba a punto de berrar, pero o terror perante o descoñecido desapareceu cando 
viu que quen o agarraba da man era unha nena da súa mesma idade.

—Ola! - díxolle -. Como te chamas?

Unha greta no muro
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Unha greta no muro

Agora toca… MÚSICA DE CORES Día Escolar da Paz e a Non Violencia

10 Pero ella no respondió. Quizás también tenía miedo. Marcos se sentó en el suelo frente 
al muro y la niña hizo lo mismo, de forma que ambos podían mirarse a través de la rendija. 
Marcos comenzó a hablar, le dijo que aunque esperaba descubrir dragones se alegraba de 
ver que tras el muro había un mundo como el suyo, con niños curiosos como él, que querían 
saber qué se escondía al otro lado. Pero la niña no hacía más que encogerse de hombros. Era 
evidente que no entendía nada.

11 Marcos volvió a canturrear para tranquilizarse, como siempre que estaba nervioso. 
Entonces la niña del otro lado del muro se puso a cantar también. Era la misma canción 
que entonaba Marcos, seguro. Una de las canciones populares que le había enseñado su 
profesora y que siempre gustaba a su familia cuando ensayaba en casa con la trompeta. 
Una canción muy antigua, que conocían también sus abuelos y que todo el mundo cantaba 
alegremente cuando él se ponía a tocar. La niña cambiaba las palabras y cantaba en otro 
idioma que Marcos no entendía, pero su entonación era perfecta.

12 Marcos dedujo que sería mucho más antigua que aquella mole de hormigón que los 
separaba y su música había sobrevivido a tantos años de incomunicación. Estaba feliz: 
¡por fin había descubierto qué escondía aquel muro! Eran personas iguales que él, con sus 
alegrías y sus tristezas, con sus esperanzas y sus miedos, sólo que a ambos los separaba un 
estúpido muro sucio. 

13 La tarde siguiente regresó a la grieta del muro esperando encontrar a la niña. Esta vez 
llevaba su trompeta. Pensaba que si tocaba la música de la canción su nueva amiga podría 
cantarla. En efecto, allí estaba la niña de ojos grandes esperándole. Pero para su sorpresa, la 
niña había traído un clarinete. En cuanto empezó a tocar las notas de aquella canción, ella 
se unió a la melodía y tocaron a dúo hasta el final de la canción. Justo entonces se miraron 
y soltaron, también al unísono, una sonora carcajada de felicidad. Les había bastado una 
pequeña rendija a través de la cual mirarse, una grieta en el muro por la que pudiera pasar la 
música. Por fin habían podido entenderse. 

14 Marcos volvió cada tarde a ver su nueva amiga, llevándole partituras que él mismo 
copiaba a mano en bonitos papeles de colores. Cada día, llegaban más y más niños y niñas 
a escuchar las canciones que Marcos y su amiga compartían a uno y otro lado del muro. 
Algunos también llevaban sus instrumentos y nuevos papeles con canciones que pasaban a 
través de las rendijas que iban abriendo entre los ladrillos. Cada vez había más canciones en 
el aire y más huecos en la pared. 

15 Cuando la música se hizo tan poderosa que llego a oídos de los adultos se acercaron al 
muro temerosos. Ellos habían aprendido que aquel muro separaba dos pueblos que siempre 
habían estado en guerra y los protegía de los posibles ataques de sus enemigos. Pero los 
niños, que no sabían nada de esa guerra, habían abierto tantas rendijas en la pared que 
habían dejado al descubierto el “otro lado”. Un mundo donde todos los hombres y mujeres 
son iguales, independientemente de dónde hayan nacido o cuál sea su religión. Y aquellas 
rendijas se habían convertido en pasos a través del muro que, gracias al esfuerzo de los 
niños y niñas,  ya nunca podrían volver a cerrarse.

Pero ela non respondeu. Tal vez tamén  tivese medo. Marcos sentouse no chan fronte ao 
muro e a nena resolveu facer o mesmo, de forma que ambos podían mirarse a través da 
fenda. Marcos comezou a falar, díxolle que aínda que agardaba descubrir dragóns, aledábase 
de ver que tras o muro había un mundo como o seu, con nenas e nenos curiosos coma el, que 
querían saber que se agochaba do outro lado. Pero a nena non facía máis ca encollerse de 
ombros. Era evidente que non entendía nada.

Marcos volveu cantaruxar para acougar, coma sempre que estaba nervioso.Entón a nena 
do outro lado do muro púxose a cantar tamén. Era a mesma canción que entoaba Marcos, 
seguro. Unha das cancións populares que lle ensinara a súa profesora e que sempre gustaba 
á súa familia cando ensaiaba na casa coa trompeta. Unha canción moi antiga, que tamén 
coñecían os seus avós e que todo o mundo cantaba alegremente cando el se puña a tocar. 
A nena cambiaba as súas palabras e cantaba noutro idioma que Marcos non entendía, pero 
a súa entoación era perfecta.

Marcos deduciu que sería moito máis antiga que aquela mole de formigón que os separaba 
e a súa música tiña sobrevivido a tantos anos de incomunicación. Estaba feliz: Por fin 
descubrira o que escondía aquel muro! Eran persoas iguais ca el, coas suas alegrías e as 
súas tristuras, coas súas esperanzas e os seus medos, só que a ambos separábaos un 
estúpido muro sucio. 

À tarde seguinte regresou á greta do muro esperando atopar á nena. Desta vez levaba a 
súa trompeta. Pensaba que se tocaba a música da canción, a súa nova amiga podería ben 
tocala. Certamente, alí estaba a nena de ollos grandes a esperalo, pero, para a súa sorpresa, 
a nena trouxera un clarinete. En canto comezou a tocar as notas daquela canción, ela  uniuse 
á melodía e tocaron a dúo ata o final da canción. Xusto entón miráronse e soltaron, tamén 
ao unísono, unha sonora gargallada de felicidade. Chegáralles unha pequena fenda a través 
da cal mirárense, unha greta no muro pola cal puidera pasar a música. Por fin, puideran 
entenderse.

Marcos volveu cada tarde a ver a súa nova amiga, levándolle partituras que el mesmo copiaba 
a man en bonitos papeis de cores. Cada día, chegaban máis e máis nenos e nenas a escoitar 
as cancións que Marcos e as súas amigas compartían dun e do outro lado do muro. Algúns 
tamén levaban os seus instrumentos e novos papeis con cancións que pasaban a través das 
fendas que ían abrindo entre os ladrillos. Cada vez había máis cancións no ar e máis ocos na 
parede. 

Cando a música se fixo tan poderosa que chegou a oídos dos adultos achegáronse ao muro 
temorosos. Eles aprenderan que aquel muro separaba dous pobos que sempre estiveran en 
guerra e que os protexía de posíbeis ataques dos seus inimigos. Pero as nenas e os nenos, que 
nada sabían desa guerra, tiñan aberto tantas fendas na parede que deixaran ao descuberto 
o “outro lado”. Un mundo onde todos os homes e mulleres son iguais, independentemente 
de onde nazan ou sexa cal for a sua relixión. E aquelas fendas tornáranse en pasos a través 
do muro que, grazas ao esforzo dos nenos e nenas, xa nunca poderían volver pecharse.
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Sen barreiras!

Agora toca… MÚSICA DE CORES Día Escolar da Paz e a Non Violencia

Ilu
st

ra
ci

ón
 d

e 
iia

go
 p

ar
a 

En
 B

ab
ia

 C
om

un
ic

ac
ió

n 
So

ci
al

, 2
01

3.
  w

w
w

.e
st

as
en

ba
bi

a.
co

m



Agora toca… MÚSICA DE CORES Día Escolar da Paz e a Non Violencia

Agora Toca… é un programa educativo de Axuda en Acción que 
pretende involucrar a toda a comunidade educativa (alumnado, 
docentes, familias e persoal non docente) na construción 
dun mundo máis xusto, a través de distintas actividades de 
sensibilización centradas na reflexión e a promoción dos 
Dereitos Humanos.

MÚSICA DE CORES, proposta elaborada en colaboración coa 
Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said, aborda o Día 
Escolar da Paz e a Non Violencia e pretende facer reflectir á 
comunidade educativa sobre as barreiras, reais e simbólicas, 
que nós mesmos erguemos para protexérmonos do medo e que 
provocan aínda máis medo e intolerancia. Así mesmo pretende 
enfrontar o alumnado coa necesidade de comprender o porqué 
das cousas e procurar formas de vencer eses medo. Alén diso, 
esta acción propón a música como punto de encontro e conexión 
cos distintos pobos para promover o espírito de paz, diálogo e 
reconciliación.

Para afondar neste tema, o voso fillo/a realizou unha aula 
preparatoria e ademais durante un día, realizarase no centro 
unha acción colectiva en que a música e os sentimentos que 
xera devirán protagonistas. 

Agora convidámosvos a continuardes a reflectir na casa 
cubrindo esta ficha. Devolvédea ao centro educativo, para que 
no día da acción podan traballar sobre ela. Grazas pola vosa 
colaboración!

Podedes contarnos a experiencia de participar nesta actividade 
no blog:  http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Engade á lista temas musicais  de calquera país, 
e de calquera época e estilo, que creas que sirvan 
para simbolizar a paz, a non violencia e outros 
sentimentos asociados.

Proposta para facer en familia
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Exemplo 1

Exemplo 2

Exemplo 3

“Oda á alegría”
 Beethoven
 Paz, optimismo

“Imagine”
 John Lennon
 Paz, tolerancia, non violencia

“Papeles mojados”
 Chambao
 Desigualdade, medo, empatía, tristura


