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BON
DIA

11-13 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Llegiu la llista dels bons hàbits 
sobre el medi ambient. 

● Quins son els que ja feu? 
● Quins podeu incorporar?

Mireu-vos la imatge de Gndhi i llegiu la frase 
que ens diu.

● Què us suggereix?
● Quin canvi us agradaria veure en el nostre 

món? 
DIGUEU ALS VOSTRES COMPANYS  EL 
QUE HEU PENSAT 

 

Mireu-vos aquest vídeo tot deixant-vos portar per la música del concert fet 
en un escenari ben inusual 
cat/el-temps/un-concert-per-denunciar-la-contaminacio-ambiental/noticia/2
878186/
El músic rus Pàvel Andréiev ha actuat en un abocador a la regió de 
Leningrad per denunciar els problemes de contaminació a escala mundial.

I tu, què pots fer per reduir la contaminació?

Contempla aquestes dues 
imatges:
● Quin món prefereixes tenir?
●  Què pots fer per 

aconseguir-ho?

Miquel Martí i Pol ens diu: “Tot 
està per fer i tot és possible”.

Canviem per créixer. Mentre creixem aprenem a relacionar-nos millor amb 
nosaltres mateixos, amb els altres, amb el nostre món. Hem d’aprendre a 
viure una vida que prengui sentit, no només pensant en nosaltres, sinó també 
en els altres. 
La reflexió del BON DIA de cada dia en ofereix la possibilitat per millorar els 
nostre creixement. Aprofitem-ho!

Llegiu el conte:  PODEM ARREGLAR EL MÓN. El teniu en l’annex.
 
Comenteu què creieu que ens vol dir. 
Penseu una petita acció que vosaltres podeu fer perquè el món sigui molt millor 

http://www.ccma.cat/el-temps/un-concert-per-denunciar-la-contaminacio-ambiental/noticia/2878186/
http://www.ccma.cat/el-temps/un-concert-per-denunciar-la-contaminacio-ambiental/noticia/2878186/


PODEM ARREGLAR EL MÓN!  

Un científic estava al seu laboratori mirant de resoldre els problemes 
del món. Es passava molts dies allà dins. Un dia  entra al laboratori el 
seu fill petit de sis anys i li va diu: “Pare, ara t’ajudaré”.  
El pare, desesperat, li diu: “No, fill, vés a jugar”. I el nen li respon: 
“No, pare, jo et vull ajudar”.  
El pare no sap què fer. Aleshores, troba el mapa del món en una 
pàgina d’una revista i pensa: “Bé, amb això puc tenir el meu fill 
entretingut durant deu dies i que no em molesti”.  
Agafa unes tisores, retalla la pàgina, i comença a tallar-la a trossets. 
Dóna cinta adhesiva al nen i li diu: “Ja que t’agrada muntar puzles, 
mira de muntar el món”.  
El nen no el coneixia, el món. El pare continua amb les seves 
equacions. I el nen, al cap de dues hores, li diu: “Pare, ja he acabat”.  
I el pare pensa: “No pot ser, això és cosa de nens, deu haver fet 
qualsevol cosa”. S’ho mira i, efectivament, havia arreglat el món.  
Aleshores  li pregunta: “Però, com ho has fet, si no coneixes el 
món?”. I el nen li explica: “Pare, quan has tallat el full, a l’altra banda 
hi havia un home. Com que jo conec l’home, he girat tots els 
paperets. Quan he tingut l’home muntat, l’hi he donat la volta i havia 
arreglat el món”. 

 


