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Durant aquesta setmana treballarem la comunicació amb la família, el 
grup de convivència que t’és més proper. Abans de començar recordem 
alguns apectes. Som qui som  gràcies a la família. 
la família ens ha cuidat, educat i ens fa créixer. Sóc capaç d’agrair tot el 
que la família m’ha donat? Cal que estigui bé amb la meva família. Com 
m’hi comunico? Puc millorar aquesta comunicació? Com?
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Per començar llegeix i reflexiona aquesta frase de la Mare Teresa de Calcuta:

“Què pots fer tu per promoure la pau mundial? Ves a casa i estima la 
teva família.”

Per què creus que relaciona la pau mundial i la teva família?
Quin és el primer pas que et cal donar?
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Mireu el vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=cvf4h4UD3uY&app=desktop

El llaç que ens uneix amb la família és ancestral. A nivell instintiu, protegim 
els nostres. 
Per a molt que a l’adolescència la relació amb els pares es tensi, l’estimacó 
sempre hi és.
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setmana 2

Estem acabant la setmana. Us oferim una carta d’agraiment que un 
adolescent va escriure al seus pares. Llegiu-la i feu-la vostra.

I un suggeriment. T’atreveixes a fer una carta ben personal als teus pares? I 
una vegada feta els la dones com una mostra d’afecte?
Tens tot el cap de setmana per fer-ho. Anima’t!

Avui et convidem a reflexionar com et 
comuniques amb els teus pares. 
Quina actitud prens quan et dirigeixes a ells?
Com actues quan hi ha conflicte?
Quina comunicació t’agradaria tenir amb ells?

En la Bíblia trobem sovint escrits i consells sobre la comunicació i l’estimació que hi ha 
d’haver entre la família. Avui et convidem a llegir un fragment d’una carta que Sant Pau 
escriu al cristians de Corint. Tot i que és un text que ens parla de l’amor en general el 
podem aplicar a l’estimació que hauria de donar-se en la família.

El qui estima és pacient, és bondadós; el qui estima no té enveja,no és groller ni 
egoista, no s'irrita...  troba el goig en la veritat…
Es així la teva comunicació amb la teva família?

https://www.youtube.com/watch?v=cvf4h4UD3uY&app=desktop
https://drive.google.com/open?id=1gO6nbsPkMIj6zNh1secYrYqrxJ2M2MTPuDtZa_Ya8LE

