BON

APRENDRE A VIURE

CANVIEM PER CRÉIXER

OCT

setmana 08

29
Sant Narcís

DIA
13-17 ANYS

Comencem una setmana amb molt per aprendre. Celebrarem la festa de Tots
Sants, que inclou la castanyada. Parlarem de la tardor, celebrarem la
castanyada tot menjant castanyes i panellets, anirem d’excursió i recordarem
també aquelles persones que han deixat petjades a la nostra vida. Tot el que
d’elles hem après ens ajuda a créixer.
Gaudim de la setmana i de la festa.
Llegeix el text de Carles Capdevila i pensa:
-quines persones poden confiar en mi?.
També trobareu el text en l’annex 1
https://www.ara.cat/premium/Res-compr
omet-mes-que-confianca_0_1324067634.h
tm
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TOTS SANTS
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Dia dels difunts

La confiança en el grup.
Fixa’t en aquesta dinàmica de treball d’equip, la confiança i el compromís en el
grup són l’eix que permet fer lo impossible, possible!
Pensa quina és la teva actitud en els treballs d’equip.
La confiança i el treball en equip, fa possible allò que sembla impossible.
Mira’t el vídeo i pensa quina és la teva actitud en els treballs d’equip.
.
https://www.youtube.com/watch?v=5Do6zyMf8Zw
Sabies que només 35 dels 532 carrers de Vic tenen nom de
dones? Si descomptem les santes i les divinitats femenines,
tan sols queden els 13 nom que hi ha en el requadre.
Avui, vigília de TOTS SANTS et proposem llegir un poema
que la vigatana Mª ANGELS ANGLADA va escriure a MARIA
MERCÈ MARÇAL, In Memoriam Totes dues escriptores
homenatjades amb un carrer a la ciutat de Vic. Veure ANNEX 2

Avui és la festa de TOTS SANTS. Desitgem que celebreu la festa recordant tot
allò que aquesta setmana hem après i recordat. Que tingueu una bona
Castanyada.

Avui també és festa a l’escola. Pot ser un bon moment per posar-vos al dia de
les vostres feines escolars, per donar un cop de mà als pares, per jugar amb els
germans. Aprofita també la festa per descansar, trobar-te amb els amics,
caminar, escoltar música o fer allò que més et plagui. Que tinguis un bon cap de
setmana

ANNEX 1
Res compromet més que la confiança
CARLES CAPDEVILA 19/03/2015
La confiança és un dels actius més potents i transformadors.
Alimenta cercles virtuosos. I, sobretot, compromet. Res transmet
més responsabilitat que confiar en algú.
És molt difícil construir alguna cosa important des de la desconfiança, des de la
vigilància. Pots sortir a empatar desconfiant dels teus aliats, i per tant tindràs
totes les de perdre. Però per sortir a guanyar has de creure en el projecte i
demostrar confiança als companys de viatge.
El món és ple de cínics que s’enriuen dels que confien, els adverteixen, els alerten,
els ridiculitzen. Pecar d’ingenuïtat és perillós, sí, però les coses genuïnes són molt
més properes a la ingenuïtat que a la desconfiança descreguda.
Perquè confiïn en tu has de ser confiat. Un desconfiat no inspira confiança, t’està
indicant el seu mètode, t’està encomanant el seu dubte. Es poden gestionar
moltes coses petites des de la por que te la fotin, però per avançar de debò cal
jugar-se-la. Cal convèncer que confiïn en tu, i una bona manera és ser capaç de
confiar en els altres. Es realimenta, aquest cercle. És arriscat, però alhora té
beneficis immediats. I evita els perjudicis evidents d’anar-li dient a algú que no
te’l creus. Quan li has dit a algú moltes vegades que no hi creus estàs promovent
una profecia autocomplerta. Si al fill li dius tot el sant dia que és un desendreçat i
que no canviarà mai, acabarà assumint-ho com la seva realitat. Només si li
recordes la importància que endreci i confies que aprendrà a endreçar tens
alguna opció que ho faci.
Qui comença a confiar en l’altre? Com es trenca un cercle de desconfiances?
Entenent que cal premiar els capaços de transmetre confiança. Com? Molt fàcil:
confiant-hi.

ANNEX 2

