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13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Per començar la setmana el convidem a llegir i reflexionar sobre 
el conte: LA PAU DEL PESCADOR (veure annex 1)
Aquest text ens  pot ajudar a valorar si és més important TENIR 
que SER. 
● Sóc feliç amb poc o necessito molt?
● Sóc capaç de gaudir d’allò que tinc?
● Què és més important: tenir moltes coses o ser feliç amb el que tens?

Un bosc, desnivell, fusta i una composició de Johann Sebastian Bach. Aquests són els 
ingredients que permeten a un esforçat nombre de persones de muntar un xilòfon colossal 
entre els arbres d'un bosc japonès perquè una bola de fusta, portada per la inèrcia i la 
gravetat, acabi interpretant un dels corals més coneguts: Jesús, l'alegria dels homes. 
Cantata 147 de J. S. Bach. (Fins el minut 1:35)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=CW9LTtn32K8
Et recordem que avui divendres i demà dissabte es celebra el GRAN RECAPTE 
D’ALIMENTS. Alguns dels vostres companys d’ESO hi participen com a voluntaris. 
Tingueu-ho present
 

Som a la darrera setmana del mes de novembre. En plena tardor. Si mires la 
natura que tens al voltant veuràs quins canvis s’han produït. Ara el paisatge 
és ple de colors vermells, marronosos, ocres, grocs. I de tant en tant algun 
color verd. És un paisatge que fa bonic de veure.
Així també nosaltres hem anat canviant enriquits amb tot allò que durant el 
curs anem aprenent. Gaudeix del teu canvi que t’ajuda a créixer. 

Està a les teves mans.
Vivim enganxats a les pantalles, fotografiant i mostrant el que veiem. 
L'anunci It's In Your Hands, de Huawei, ens anima a ser conscients del poder i la 
responsabilitat que tenim, cadascú, a l'hora de decidir què difonem i què no.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=_m3PIkZW6o8

Mira’t el vídeo i escolta el poema PODRIES de Joana Raspall, recitat per Joan 
Dausà.
Pensa en el seu missatge i posa’t en el lloc de les persones que han de sortir 
de la seva terra buscant una vida millor. 
https://www.youtube.com/watch?v=bewzZazKSP0

LES AMISTATS ESTAN FETES 
DE CONVIVÈNCIA.
Som capaços de tenir espais per 
viure amb les amistats?

“Va ser el temps 
que vas passar 
amb la teva rosa el 
que la va fer tan 
important”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=CW9LTtn32K8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=_m3PIkZW6o8
https://www.youtube.com/watch?v=bewzZazKSP0

