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Segur que tots, d’una manera o d’una altra, ens hem fet propòsits i hem 
iniciat projectes. Ara és el moment de viure’ls i de no deixar-los per 
demà. Per això aquesta setmana et proposem de donar valor al dia 
d’avui, a cada moment de la nostra vida, no ho deixem per a més 
endavant!

Els alumnes de 2n d’ESO ens diuen: “No has 
d'aprendre moltes coses per ser intel·ligent, sinó 
saber com utilitzar-les”. i en fan arribar aquesta 
imatge.
Què has de fer tu per poder il·luminar el teu “cervell”?
Estàs satisfet de la feina que fas? Fas tot el que pots? 
T’agrada aprendre? Perquè?

Avui un altre grup de 2n d’ESO ens proposa aquest 
vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=wqEnZ26_SwA
● Com et sents quan et corregeixen? I quan TU 

corregeixes? 
● Acceptes els teus errors i les correccions que et 

fan?
Donar gràcies és un gest senzill. Donant les gràcies 
reconeixem allò que els altres fan per nosaltres.  
Donar gràcies és com somriure, és com omplir els 
pulmons d'aire nou i fresc! Ens fa sentir bé!

Al llarg del dia pensa quin gest pots fer per donar les 
gràcies per tot allò que reps.
De ben segur que t’alegrarà el dia! 

I novament els alumnes de 2n d’ESO ens proposen el seguent video:

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

Tothom té una escala de valors: per tu, què és més important, la riquesa? la 
felicitat? l’amistat? … 

PENSA: Quina és la teva escala de valors? 

Diumenge els cristians celebrem el dia de Pentecosta. La Pasqua Granada.
Un dia per recordar que els apòstols, seguidors de Jesús, van rebre uns dons. 
Sant Pau diu: “Els fruits de l'Esperit són: amor, goig, pau, paciència, benvolença, 
bondat, fidelitat, dolcesa i domini d'un mateix”. 
Quina d’aquestes coses d’aquests dons o virtuts, t’agradaria tenir? 
Què et cal fer per aconseguir-ho?

https://www.youtube.com/watch?v=wqEnZ26_SwA
https://www.youtube.com/watch?v=ZqYZcQEdGeI

