
 Bon dia Eso 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

7 
Santa Fara

8 
Sant Huc

9 
Sant Malaquies

10 

Sant Noé

11 
Sant Martí de Tours

Durant aquesta setmana 
ens adonarem que una 
mala comunicació pot 
provocar un 
CONFLICTE.  
Què significa per tu 
aquesta paraula? 
Has tingut mai cap 
conflicte amb algú per 
falta de comunicació?  
 

Observa aquesta imatge 
i reflexiona sobre què et 
transmet.  
 

 

Moltes vegades ens 
pensem que barallar-nos 
és la solució als 
problemes. Mira’t 
aquest vídeo i 
reflexiona sobre el 
comportament dels 
protagonistes. 
https:// 
www.youtube.com/
watch?v=TiNUaHXsjBA 
 
Tenen sentit les nostres 
baralles? Per què?

Escolta el conte que 
avui t’oferim. 
Reflexiona: 
•Et sents identificat amb 
les persones que criden? 

•Creus que val la pena 
allunyar-te de les 
persones que estimes 
per una simple  
discussió ? 

Veure Annex 

Jesús ens diu: «Si el teu 
germà et fa una ofensa, 
vés a trobar-lo i, tot sol 
amb ell, fes-li veure la 
seva falta. Si t'escolta, 
t'hauràs guanyat el 
germà”.  

Que opines d’aquest 
consell de Jesús de 
Natzaret?  
Ho saps fer?  

Em comunico
 BON DIA  novembre ESO-BAT
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PER QUÈ LA GENT CRIDA?  

Un dia un ancià savi tibetà va preguntar als seus deixebles: 

- Per que les persones criden quan estan enfadades ? 

Els deixebles  van pensar uns moments abans de contestar: 

Perquè perdem la calma - va dir un - per això cridem. 

Però per què cridar quan l'altra persona està al teu costat? - va 
preguntar el savi-. 

- No podem parlar-li en veu baixa ? Per què crides a una persona quan 
estàs enfadat ? 

Els seus deixebles   van continuar donant altres respostes però cap 
d'elles agradava al savi.  

Finalment els va explicar: 

“ Quan dues persones estan enutjades, els seus cors s'allunyen molt. 

Com que estan molt lluny l’un de l’altre han de cridar sinó no sentirien 
el que diuen. Mentre més enfadats estiguin, més fort hauran de cridar 
per poder-se escoltar-se a través d'aquesta gran distància". 

Després va preguntar: 

- Què passa quan dues persones s'enamoren ? 

Ells no criden sinó que es parlen suaument, perquè els seus cors estan 
molt a prop. La distància entre ells és molt petita. 

I el savi va continuar:  

I si encara s’enamoren més, no parlen, només xiuxiuegen. Finalment no 
necessiten  ni tan sols xiuxiuejar, només es miren i ja en tenen prou. 
Aquesta és la manera com estan els cors de les persones que s’estimen. 

Finalment els va dir: 

-Quan discutiu  no procureu que els vostres cors no s'allunyin, no feu 
servir paraules que us distanciïn perquè sinó podria arribar un dia que 
us hàgiu allunyat tant que no trobeu mai més el camí de tornada 


