
 Bon dia Eso 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8 
Sant Eladi

9 
Sant Hermes

10 
Mare de Déu dels 

Desemparats

11 
Sants Anastasi i 

Ponç

12 
Sant Pancràs

En els bons dies de les 
properes setmanes 
parlarem de la felicitat. 
Per començar serà bo 
que pensis: 
Què és per tu la 
FELICITAT? 
Què et fa feliç?  
Feu una pluja d’idees 

Durant aquesta setmana 
treballarem la felicitat 
des d’aquesta idea:  
SÓN FELIÇOS AQUELLS 
QUE SÓN SENZILLS 
• Què creus que ens vol 
dir  aquesta afirmació? 
• Hi estàs d’acord? Per 
què? 
• Coneixes persones què 
creus què són felices i 
són senzilles? 

Observa aquesta imatge 
i respon: 
•  Què et transmet?  
•  Creus que la felicitat 
depèn de les coses  
que tenim?  
• Estàs d’acord amb la 
frase “Els diners fan la 
felicitat?”

“Normalment les 
c o s e s m é s 
s e n z i l l e s s ó n 
també les més 
extraordinàries”.               
Anònim 

Fent silenci dintre 
teu prova d’imagi-
nar-te una imatge 
que et recordi 
aquesta frase.

I per acabar la setmana 
t’oferim “el conte de la 
felicitat”. Llegeix-lo 
atentament.  
• Quin missatge ens 
porta? 
• Creus que si et prens 
alguna estona per 
entrar dintre teu seràs 
capaç de descobrir la 
felicitat que tu tens?
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EL CONTE DE LA FELICITAT 

Una vegada es van reunir els déus per crear l'home. Van 
pensar de crear-lo com ells, però es van adonar que déus i 
homes serien iguals, tindrien el mateix cos, força i 
intel·ligència i això no podia ser possible! Van decidir, per 
tant, que havien de pensar en alguna cosa que els fes 
diferents, però quina? 
        
Després de pensar-ho molt, un d'ells va manifestar: "Ja ho 
sé! Els traurem la felicitat. Però el problema serà on 
amagar-la perquè no la trobin mai." 
El primer va proposar d'amagar-la al cim de la muntanya 
més alta del món, però un va contestar que no, ja que era 
possible que algú pogués pujar i trobar-la i, així, tothom 
sabria on era!  
Seguidament un segon va suggerir que es podria amagar al 
fons del mar, però,   un altre va respondre: "no! podrien 
fabricar una embarcació capaç ̧ de navegar sota de 
l'aigua..."  
Un tercer va proposar d'amagar-la en un planeta llunyà,   
però també  algú va replicar i dir que podrien construir 
una nau capaç de solcar l'espai i arribar a la felicitat. 

Què complicat era això d'amagar la felicitat, fins que 
finalment un va exposar:" I si l'amaguem a dins d'ells 
mateixos? Estaran tan ocupats buscant-la per fora, que no 
pensaran mirar a dins d'ells" 

A tots els va agradar aquesta idea, i des d'aleshores les 
persones ens passem els dies buscant la felicitat sense 
saber que la portem dins nostre!!!  


