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13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Fixa’t en aquesta frase del filòsof anglès del segle XVII,       
Francis Bacon (1561-1626) 

Amb la venjança, un s’iguala al seu enemic, però 
perdonant-lo es mostra superior.

Davant de fets que et poden ofendre pensa sempre quin 
camí vols prendre: igualar-te a qui t’ha ofès o agafar el camí 
del perdó que et farà ser més gran?

“Que les meves mans siguin delicades i sàpiguen 
prendre sense mai agafar, que sàpiguen donar sense 
calcular i tinguin la força de beneir i consolar”. 

Tot mirant la imatge i pensant en el seu missatge, fes 
silenci dintre teu mentre vas pensant que has ofert i 
que pots oferir als altres amb les teves mans

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.

Just avui fa una setmana que celebràvem el 
DENIP. 
Llegeix aquestes paraules del premi nobel de la 
PAU, Dalai Lama Tenzin fa justament 30 anys. 
Ho trobaràs en l’annex 1.
● Què en penses d’aquestes paraules d’ara fa 

30 anys?
● Com sents tu la teva PAU interior?

LA VIDA ÉS COM UN TREN

Llegeix el text de Joan Barril que trobaràs en l’annex 2.

I nosaltres, com anem per la vida?
Estem atents a allò passa i a les persones que hi ha al nostre entorn?

https://www.youtube.com/watch?v=CD9jG4ZwuwQ

PODRIES de Joana Raspall
El poema PODRIES comença amb aquesta frase:
Si haguessis nascut en una altra terra…
i acaba així:… la tristesa d’ell podria ser teva
Et proposem escoltar el poema musicat pel grup tarragoní ROBA ESTESA.
https://www.youtube.com/watch?v=_-1VLnIYVBI

https://www.youtube.com/watch?v=CD9jG4ZwuwQ
https://www.youtube.com/watch?v=_-1VLnIYVBI


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 entorn. 
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 
 
LA VIDA ÉS COM EL TREN 
 
Quan anem en tren, si el tren va molt ràpid, el paisatge el veiem com si fos 
una mena de paleta confusa. Si va més a poc a poc, ens fixarem en el rostre 
de la gent que ens està mirant. I ens adonarem que sempre, a totes les vies, 
hi ha algú que saluda. 
 
I nosaltres, com anem per la vida? 
 
Estem atents a allò que passa i a les persones que hi ha al nostre entorn? 
 
                                           Joan Barril. Periodista i escriptor català  (Barcelona, 1952-2014) 

 

 


