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13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Llegeix aquest text de Carles Capdevila.
“Invertim en perruqueria, cremes, roba i gimnàs, i fem bé, perquè cal 
cuidar el cos, i necessitem agradar-nos per agradar. Però no hi ha cap 
inversió més segura i rendible que envoltar-nos de persones que ens 
estimen tal com som, que ens troben guapíssims al marge del que dicti 
el mirall. Perquè ens miren sempre amb bons ulls.
La sort és que et mirin amb bons ulls”.  
Com és la teva mirada envers els altres? Quina mirada agraeixes 
dels que t’envolten?

La nostra vida sera ̀ me ́s o menys aute ̀ntica segons sobre quins valors 
l’edifiquem. 
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 me ́s 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.

Aquest és segurament el millor semàfor del món, si te’l trobes ja no se’t passarà 

pel cap creuar en vermell!

https://adolescents.naciodigital.cat/noticia/20375/semafor/et/fa/ballar/vide
o?rlc=a2

No tinguis pressa, atura’t i pensa sempre abans de parlar, de decidir.

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.  

De les tristors també en podem 
fer això:

Tu et sent capaç de fer-ho?

El president dels EE. UU. Abraham Lincoln, era famós per l'extrema cortesia que 
dispensava als seus adversaris polítics. La conducta del president no sempre era 
compartida pels seus propis ministres. Un d'ells, un dia, li va dir fastiguejat: Per què els 
tractes com si anessin els teus amics? Mereixerien més aviat que els eliminessis! "És el 
que faig" va respondre Lincoln. "Per ventura no elimino a un enemic cada vegada que ho 
converteixo en amic?”                                               Què en penses?
Bruno Mars ens explica el sentit de l’amistat en aquesta cançó COUNT ON ME
 https://www.youtube.com/watch?v=xNV2V_vUIR

https://adolescents.naciodigital.cat/noticia/20375/semafor/et/fa/ballar/video?rlc=a2
https://adolescents.naciodigital.cat/noticia/20375/semafor/et/fa/ballar/video?rlc=a2
https://www.youtube.com/watch?v=xNV2V_vUIRc


 
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).  
 

 


