
 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

Aquesta setmana 
parlarem de la felicitat. 
La felicitat és un 
sentiment agradable de 
satisfacció, sense 
patiment. Però...què és 
per tu la felicitat? Què 
et fa feliç? 
 

Mireu aquest vídeo i 
simplement, gaudiu de 
la felicitat i bona 
energia  que transmet 
aquesta cançó.  
 
 
https:// 
www.youtube.com/
watch?v=y6Sxv-sUYtM 
 

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 

Després de llegir 
aquesta frase, 
conjuntament feu una 
pluja de paraules que 
et facin pensar amb la 
felicitat.  
 

I per acabar la setmana 
t’oferim “el conte de la 
felicitat”. Escolta 
atentament.  
• Què ens explica? 
• On tenim nosaltres la 
felicitat? 
• Creieu que hi ha algun 
nen/a que no en 
tingui?
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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!!!  


