
 Bon dia Eso 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

14 
Sant Climent

15 
Sant Albert

16 
Santa Gertrudis

17 

Santa Isabel 
d’Hongria

18 
Sant Ot

A vegades no sabem 
comunicar-nos de manera 
positiva i això ens crea 
petits o grans problemes. 
Aquesta setmana ens 
fixarem en les 
conseqüències que pot 
tenir una comunicació 
negativa. 
Avui et proposem fer un 
exercici de memòria. 
Pensa en alguna ocasió 
que t’hagis comunicat 
negativament  amb els 
pares, els amics, els 
companys…   
T’has sentit bé? 
T’has preguntat com s’han 
sentit els altres? 

Pensa-ho

Llegeix atentament el 
Text d’Anthony de Mello 
És habitual que a 
vegades passi això?  
Què se’n treu? 
Com penses actuar tu 
davant d’alguna situació 
semblant?

La comunicació negativa 
fa que les coses no 
surtin sempre com 
volem.  

Mira aquest vídeo i 
observa com a través 
d’una bona comunicació 
les coses sempre surten 
bé.  
Creus que val la pena 
comunicar-se bé? Per 
què?  

https:// 
www.youtube.com/
watch?v=LAOICItn3MM 
 

És a les teves mans 
poder escollir com et 
comuniques amb els 
altres.  
Una bona comunicació 
ens complementa i ens 
uneix. 

Què significa per a tu 
aquesta imatge? 

 

 

Com hem vist al llarg 
de la setmana, vivim 
moltes situacions de 
comunicació negativa, 
però hi ha un 
llenguatge que va més 
enllà. Mireu el vídeo i 
el descobrireu:  
https:// 
www.youtube.com/
watch?
v=aqDJFXNfHus&index=
1&list=RDaqDJFXNfHus 

Fes atenció i procura 
tenir avui una actuació 
semblant a la que has vist 
en el vídeo. Ets capaç de 
fer-ho?

Em comunico
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El deixeble no podia estar-se d’explicar al Mestre el 
rumor que corria pel mercat.  

Espera’t un minut- va dir el Mestre. - Això que em vols 

dir és veritat? 

  Em penso que no. 

  És útil? 

  No, no ho és. 

  És divertit? 

  No. 

 Aleshores perquè hauríem d’escoltar-ho? 

                                                                     Anthony de Mello 


