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11-13 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Avui et convidem a reflexionar sobre la lletra de la cançó “Llença’t” de Lax’n’Busto
Llença't, cada instant és únic no es repetirà,
sento que el cor ja no para de bategar
i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà,
que un llapis mai no dibuixa sense una Mà.
Davant la quantitat de coses que es presenten al llarg del curs, allò important és que em 
llenci, que no pensi en el que vindrà sinó en el pas següent, i sobretot que confiï que hi 
ha una mà capaç de fer filigranes inimaginables amb el meu llapis.

En el BON DIA d’avui et convidem a relaxar-te mentre escoltes música.
La quietud ens permet veure, veure’ns, reflexionar i decidir sobre la nostra vida. 
Aprofita, doncs, aquests minuts per fer aquest exercici de mirar dins teu. 

https://www.youtube.com/watch?v=XL-5uG8uQNs

Mira’t aquest vídeo i pensa en els missatges que ens dona.
Com acostumes a actuar tu?

https://www.youtube.com/watch?v=0nLyn2HPLic

Comencem el mes de Novembre. Som en l’equador del trimestre. És hora de 
pensar sobre les nostres actituds, tant les que tenim davant de 
l’aprenentatge escolar, com les que tenim en la nostra vida de cada dia. 
Aturar-nos a reflexionar sobre la nostra vida ens ajudarà a canviar allò que 
potser no va del tot bé. I també ens farà adonar de tot allò que som capaços 
d’aconseguir amb el nostre esforç. En definitiva en ajudarà a créixer.  

Llegeix la paràbola del text adjunt del Nou Testament  i pensa 
com construeixes tu la teva casa.
Més val fer les coses a poc a poc i ben fetes, de manera que 
més tard puguis deixar de pensar-hi com l’home que va edificar 
la casa sobre la roca, que no pas fer-les ra ̀pid i de mala manera 
ja que despre ́s davant de les adversitats et tocara ̀ arreglar-les 
com l’home que va edificar la casa sobre la sorra. 

Fixa’t en la dinàmica que et presentem sobre el  treball d’ equip. La confiança i 
el compromís en el grup són l’eix que permet fer posssible allò que és  
impossible.

Pensa quina és la teva actitud en els treballs d’equip.

https://www.youtube.com/watch?v=5Do6zyMf8Zw
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La casa edificada sobre la roca i la casa edificada sobre la sorra  
 
La nostra vida serà més o menys autèntica segons sobre quins valors 
l’edifiquem.  
“ Jesús digué: Tot aquell, doncs, qui escolta aquestes meves paraules, 
i les compleix s’assembla a una persona assenyalada, que va edificar 
la seva casa damunt la roca. Va caure la pluja, van venir les riuades, 
bufaren els vents, i envestiren contra aquella casa, però no es va 
esfondrar, perquè estava fonamentada sobre la roca. En canvi, tot 
aquell qui escolta aquestes meves paraules i no les compleix 
s’assembla a un home de poc seny que va edificar la seva casa 
damunt la sorra. Va caure la pluja, van venir les riuades, bufaren els 
vents i envestiren contra aquella casa i es va esfondrar, i fou gran el 
seu esfondrament.”   (Mt 7, 24-29).  
 

 


