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Som a meitat de febrer, gairebé a meitat del curs. És un moment important 
per anar superant les dificultats que et vas trobant en el dia a dia de la vida 
escolar. Aprofita totes les ajudes que se t’ofereixen per poder anar avançant. 
Els moments de reflexió dels BONS DIES volen uns petits estímuls en el teu 
camí. Aprofita’ls

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

“Almenys, haurà valgut la pena per aquesta estrella.”

● Què en penses d’aquesta frase?
● Què pots fer tu perquè el què fas valgui la pena pels 

altres?

Escolta la cançó “Els teus somnis” de Sopa de Cabra. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbNmyenkfaY&index=19&list=PL36F
67D4D35E98A1E&t=0s

Si t’ho proposes, pots aconseguir els teus somnis. No et quedis de 
braços plegats.

Pensa amb els teus somnis i fes alguna cosa per aconseguir-los!

No tots venim del mateix lloc, però tots ens hem de respectar.
Mirem el vídeo i parlem de la diversitat que hi ha a l’aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=jmJz6zCSwVk

● Com vivim les diferències entre els companys?

Moltes vegades pensem en coses 
IMPOSSIBLES sense tenir en compte que en 
realitat, és POSSIBLE! 
Explica un exemple personal d’una cosa que 
pensaves que mai aconseguiries i, finalment, 
has aconseguit.

Ja som al mes de Febrer.      Es el mes més 
curt de l’any. Continuem amb el fred de 
l’hivern que ens acompanya nit i dia!

Penseu, entre tots, quines festes 
tindrem aquest mes…

Us n’han de sortir, com a mínim, 
dues que celebrarem a l’escola.

https://www.youtube.com/watch?v=ZbNmyenkfaY&index=19&list=PL36F67D4D35E98A1E&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ZbNmyenkfaY&index=19&list=PL36F67D4D35E98A1E&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jmJz6zCSwVk


 
ANNEX 

 
L’estrella de mar 
 
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. 

 


