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Tot mirant la imatge i pensant en el seu missatge, fes 
silenci dintre teu mentre vas pensant que pots fer pel 
bé dels altres als altres amb les teves mans.

Llegeix l’escrit “El ball dels estornells” que tens a 
l’annex 2 Aquesta imatge ens ensenya que si estem 
units buscant el bé de tots, podrem aconseguir 
vèncer els diferents obstacles que puguem tenir.

● Què podem fer a nivell del grup classe?

Hem començat el mes de febrer. Anem avançant en el nostre camí escolar. 
Estem en els moments més forts del curs i també els més engrescadors. No et 
cansis de caminar, de créixer. Viu cada dia com si fos el primer. La reflexió de 
cada matí t’ajudarà a reconèixer la bellesa de cada jornada.

Mireu el vídeo que avui us proposem  i deixeu-vos emportar per la 
seva tendresa. 

https://www.youtube.com/watch?v=YvDU7EEgzA4

● Què creus que ha après el monjo?
● I tu què pots aprendre?

Encara amb el ressò de la setmana del DENIP et 
convidem a llegir i reflexionar aquestes paraules 
del Dalai Lama Tenzin, premi Nobel de la Pau  
l’any 1989. Ho trobaràs a l’annex 1
● Què en penses d’aquestes paraules?
● I tu, sents que tens pau dintre teu?
● Què pots fer per comunicar-la als altres?

Llegeix el conte de l’estrella de mar que trobaràs en l’annex 3. 

Al final del conte el jove agafa una altra estrella, la tira al mar i diu a l’escriptor: 
“Almenys, haurà valgut la pena per aquesta estrella”. 
Què en penses d’aquesta frase?
Què pots fer tu per tal que allò fas valgui la pena pels altres? 

https://www.youtube.com/watch?v=YvDU7EEgzA4


ANNEX 1 
 
La pau comença dins de cada un. 
Està individualment en cada un de nosaltres. 
Quan posseïm pau interior, podem estar en pau amb el nostre al voltant. 
Quan sentim amor i bondat cap als altres, això no solament fa que els altres se sentin estimats i 
protegits, sinó que ens ajuden també a nosaltres a desenvolupar pau i felicitat interior. 
 

           Dalai Lama - Oslo, Noruega, Desembre de 1989 
 

ANNEX 2 
 

EL BALL DELS ESTORNELLS 
 
Desenes de milers d’estornells abandonen a l’hivern el gèlid ecosistema del nord d’Europa per 
anar al càlid Mediterrani. 
Aquests ocells de cap petit, bec groc, plomatge fosc i potes vermelles se solen agrupar en 
grans bandades i volen de manera sincronitzada dibuixant curioses formes al cel. 
La fotografia sembla un exemplar de la seva espècie. 
Qui sap perquè. Els científics segueixen sense resoldre les enigmàtiques coreografies. 
Una hipòtesi és que els estornells ballen així per espantar a grans depredadors. 
A veure qui s’atreveix amb un ocell gegant.... 

 
ANNEX 3 
 

L’ESTRELLA DE MAR 

Es diu que hi havia una vegada un escriptor que vivia en una platja tranquil.la a prop d’un poble 
de pescadors. 

Cada dia al matí caminava per la sorra intentant inspirar-se, i les tardes les passava a casa 
escrivint. 

Un bon dia que passejava per la platja va veure un jove que es dedicava a recollir les estrelles 
de mar que hi havia a la sorra i que, ara l’una ara l’altra, tornava a l’oceà. 

Per què ho fas, això? - va preguntar l’escriptor. 

No se n’adona? - va dir el jove-. La marea és baixa i el sol brilla. Les estrelles s’assecaran i es 
moriran si es queden a la sorra. 

Jove, hi ha milers de quilòmetres de costa en aquest món, i centenars de milers d’estrelles de 
mar repartides per les platges. Et penses que aconseguiràs alguna cosa, potser? Tu només 
tornes unes quantes, sigui com sigui, la majoria es moriran. 

El jove va agafar una altra estrella de la sorra, la va llançar al mar, va mirar l’escriptor i li va dir: 

Almenys, haurà valgut la pena per aquesta estrella. 

Aquella tarda, l’escriptor no va aconseguir escriure res, i a la nit no va dormir. A primera hora 
del matí se’n va anar cap a la platja, es va trobar el jove i es va posar a fer com ell.  


