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13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Per començar la setmana et proposem la lectura “La casa 
dels miralls“ per ajudar-nos a pensar amb quin rostre 
mirem al món. Trobaràs la lectura en l’annex

Hem començat ja el 2n trimestre del curs. Un trimestre que potser serà una 
mica llarg però que de ben segur estarà ple de possibilitats que t’ajudaran a 
créixer en tots sentits. Aprofita el dia a dia i transforma la monotonia, que 
potser en algun moment pots sentir, amb il·lusió per aprendre, per conviure, 
per enfortir les amistats, per viure a fons tots els esdeveniments.

Volem començar el dia amb una mirada positiva. Observem una notícia 
il·lustrada que ens mostra la cara esperançadora del món. 

Els índexs d'alfabetisme continuen augmentant d'una generació a 
l'altra, assolint un rècord històric.

Has pensat mai en la sort que tenim de viure en una part del món on està 
legislat el dret a l’educació?

Seu de manera còmode, posa la teva ment en blanc i deixa’t emportar per la 
música que ens ofereix Vivaldi en un fragment de “Les quatre estacions”:  

https://www.youtube.com/watch?v=h77Va-k8Z3c

Procura mantenir la calma que has viscut en aquesta estona durant tot el dia 
d’avui.

No tots som iguals. Això és obvi. Però, com reaccionen davant les punxes o 
diferències dels altres? I de les nostres?
Aquestes imatges són una reflexió a l’entorn de la dificultat de conviure amb 
la diferència.

https://youtu.be/Icx7hBWeULM

Pensa en la necessitat d’acollir i ser acollit per conviure. 

L’alegria es pot expressar de moltes maneres, i molt contagioses. El somriure és una 
d’elles. Demostra la teva alegria i regala un somriure!
Mestres escoltes la cançó “Somriures”, pensa: 
● Quan ha estat la última vegada que has fet somriure a algú?
● Com et sents quan veus a algú altre que riu per algun gest teu?
● Què faràs aquest cap de setmana per a fer somriure a algú?

 https://www.youtube.com/watch?v=619oIsiJGYE

https://www.youtube.com/watch?v=h77Va-k8Z3c
https://youtu.be/Icx7hBWeULM
https://www.youtube.com/watch?v=619oIsiJGYE


 
ANNEX 

 
LA CASA DELS MIRALLS 
  
Un dia, un gosset va entrar a una casa abandonada i en una habitació es va 
trobar amb mil gossos que l'observaven fixament. Va veure amb sorpresa 
que tots els cadells començaven a moure la cua, just en el moment en que ell 
va manifestar alegria. Després va bordar festivament a cada un d'ells, el 
conjunt de gossos li va respondre de forma idèntica. Tots somreien i 
bategaven com ell. Mentre marxava va pensar que aquest era un lloc molt 
agradable i que hi tornaria sovint.  
Al cap d'uns dies, un altre gos va entrar a la mateixa habitació, però sorprès i 
espantat va començar a grunyir, al mateix temps que mil gossos feien el 
mateix que ell. Després els va bordar amb més força i els altres també van fer 
el mateix d'una manera molt sorollosa. Quan va sortir de l'habitació va 
pensar: "quin lloc més horrible, mai hi tornaré".  
Naturalment cap dels dos gossos va poder llegir el cartell que hi havia a 
l'exterior de la casa: "La casa dels mil miralls".  
 
Els rostres que observem en el món són miralls de nosaltres mateixos. La vida, 
al igual que l'eco o els miralls, ens torna el que hi ha dins nostre.  
                                           
                                         Extret del Butlletí núm 2, “Dins teu” de Roser Farrà 

 


