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MAO TSE TUNG 
 

 

 

Va ser un polític revolucionari molt important a 
la Xina. 
Va néixer al 1893 a Shaoshan, a la província 
de Hunan. Era fill d’uns camperols. 
Va fundar el partit comunista xinès.  

 
 

  
Va proclamar la República Popular de la 
Xina a l’any 1949 a la ciutat de Pequín 
(Beijing) a una plaça molt gran que es diu 
Tien An Men.  

 
 

Va ser el President de la Xina fins a l’any de la seva mort al 1976. 
Va escriure un llibre molt famós amb els seus pensaments : 
« el llibre vermell »  
 
Aquesta és la bandera de la República 
Popular Xina. 
La Xina té una extensió de quasi 10.000 km2
i una població de més de 1.300.000 
habitants. 
 

 La Xina és un país que està al continent d’Àsia. Busca la seva 
situació en un Atlas. 
 
Els xinesos escriuen amb unes lletres diferents de les nostres. 
Són molt difícils de dibuixar i recordar.  

Si tens algun company o companya de la Xina a classe 
demana-li que us ensenyi alguna paraula en Xinès. 
 
Els xinesos també utilitzen les nostres lletres per escriure en una 
llengua que té els mateixos sons que la seva i es diu pinyin. 
Així és com escriurien el nom de Mao Tse Tung en pinyin :  
                                    Máo Zédōng 
 



MAHATMA GANDHI 
 
 
 

 

  
Va ser un polític hindú molt important. Mahatma és un 
sobrenom que vol dir “gran”, el seu nom sencer era 
Mohandas Karamchand Gandhi. 
Va néixer a Porbandar, un poble de la costa de la índia 
1869 i va estudiar a Anglaterra. 
 

 
En aquella època la Índia era territori britànic. Ghandi es va queixar 
del tracte que els anglesos donaven al indis i va reclamar la 
independència pel seu país. 
Practicant la no-violència va aconseguir alliberar el territori de la 
Índia del domini de la Gran Bretanya i es van formar dos països la 
Índia i el Paquistà. 

Busca en un atlas els països de la Índia i el Paquistà. Estan al 
continent d’Àsia 
 

 

Aquesta és la bandera de la 
     Índia 
Aquesta és la bandera del 
Paquistà  

 
 
Ghandi va morir en un atemptat el 30 de gener de 1948  
En record seu el 30 de gener ara celebrem el dia de la Pau. En 
moltes escoles es realitzen activitats que parlen de la no-violència. 

 Mira com s’escriu la paraula pau en diferents 
Pregunta als teus companys i companyes si la saben escriure en un 
altre llengua o amb uns altres tipus de lletres 
 

SALAAM (àrab)  shanti (hindú)  shalom (hebreu) 

PACE (romanés)  Mir (rus)  peace (anglès) 


