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https://www.youtube.com/watch?v=9w0hOMgERus


ANNEX 1 
PENSA com t’ho faràs per portar a terme aquests reptes: 
 

• Necessites travessar la classe d’una punta a l’altra sense tocar el terra. Però compte, no pots 
pujar a taules i cadires, que pots caure. Com ho faràs? 
 

• Has de creuar d’una banda a l’altra de la classe caminant amb les mans, només les mans poden 
tocar a terra. Com ho faràs? 

 
• Cal que toquis el sostre de la classe sense pujar ni a les taules ni a les cadires, com ho faries? 

Què necessites per aconseguir aquests reptes? 
 
Per sort, vivim envoltats de persones i objectes. Si fem servir la imaginació, sabrem trobar aquells 
que ens poden ajudar aconseguir els nostres somnis. Però també hem de saber posar les nostres 
qualitats al servei dels altres. Quines qualitats tens que poden ajudar als demés a complir els 
seus somnis? 

ANNEX 2 
 

Que tinguem sort      Lluís Llach 
  
 Si em dius adéu, 
vull que el dia sigui net i clar, 
que cap ocell 
trenqui l'harmonia del seu cant. 
  
Que tinguis sort 
i que trobis el que t'ha mancat en mi. 
  
Si em dius "et vull", 
que el sol faci el dia molt més llarg, 
i així, robar 
temps al temps d'un rellotge aturat. 
  
Que tinguem sort, 
que trobem tot el que ens va mancar ahir. 
  
I així pren tot el fruit que et pugui donar 
el camí que, a poc a poc, escrius per a demà. 
Què demà mancarà el fruit de cada pas; 
per això, malgrat la boira, cal caminar. 
  
Si véns amb mi, 
no demanis un camí planer, 
ni estels d'argent, 
ni un demà ple de promeses, sols 
un poc de sort, 
i que la vida ens doni un camí 
ben llarg. 

 


