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11-13 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Llegeix l’escrit de l’annex 2:  Cada rostre és un miracle
L’escrit acaba dient:“Viure conjuntament és una aventura on l'estimar, 
l'amistat, és una bella trobada amb allò que sempre és diferent de tu i que 
t'enriqueix”.
● Què en penses d’aquest final de l’escrit?
● Amb quines coses  t’enriqueixen els altres?

La nota que desentona
Mira’t el vídeo que avui t’oferim. Veuràs que Tots tenim el nostre lloc al món
Fins i tot la nota que desentona té el seu lloc al pentagrama i al món. 

● Creus que el conjunt de les qualitats que entre tots tenim  poden formar 
una bonica harmonia?

● Què ens cal fer?
https://www.youtube.com/watch?v=jizyi83ph20

Amb els BONS DIES d’aquesta setmana et volem convidar a reflexionar sobre 
alguns aspectes de la teva vida que faran possible avançar en el teu 
creixement tot millorant la teva relació amb els qui t’envolten.  

La setmana vinent celebrarem la FESTA MAJOR de l’escola, acabem aquesta 
recordant una de les activitats que vàrem fer tots junts per la Festa major ara 
fa vuit anys
https://www.youtube.com/watch?v=ZsCceK2mdQU

Avui és el dia INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA
La UNESCO va proclamar l’any 2000 el dia 21 de febrer 
com a Dia Internacional de la Llengua Materna,  per commemorar la 
mort d’estudiants que es manifestaven en defensa de la seva llengua, 
el bangla, a Dhaka (Paquistan) l’any 1952.
https://www.youtube.com/watch?v=OCdQXXVzZBI
Tothom s’estima la seva llengua materna. 
● Respectes la dels altres?

Comencem la setmana llegint la reflexió “Esborrar” 
que tens en l’annex 1
Després de la seva lectura i reflexió respon:
● Ets capaç d’esborrar allò que has escrit malament 

en la teva vida?
● Com ho fas?

https://www.youtube.com/watch?v=jizyi83ph20
https://www.youtube.com/watch?v=ZsCceK2mdQU
https://www.youtube.com/watch?v=OCdQXXVzZBI


ANNEX 1 
Esborrar 
Ara ja no es fan servir gaire els llapis. Potser per anotar alguna cosa ben ràpid, o per fer un croquis, o 
un dibuix. Tant la llar com l'escola s'han tornat ben tecnològiques... Quan agafem el llapis i ens 
equivoquem, tenim la possibilitat d'esborrar-ho amb la goma. Si no en tenim, de goma, l'error 
persisteix. 
Les decisions que prenem habitualment també poden ser equivocades, i necessiten una goma. Si no 
la tenim, el conflicte persisteix. Aquesta goma, aquesta capacitat de tirar enrere i reconèixer els 
nostres errors, és la humilitat. Per més que passi sobre el paper, a vegades encara queda alguna traça 
de llapis, però en general s'ha arreglat el problema. Quan tenim un bon carregament de gomes, el 
llapis pot escriure i dibuixar ben tranquil, perquè podem arreglar les catàstrofes que pugui traçar. 
 Senyor, avui em poso davant teu les discussions, conflictes i problemes que carrego aquestes 
setmanes amb els qui m'envolten. On són les meves gomes? Ajuda’m a fer-les servir.  
 

 
ANNEX 2 
Cada rostre és un miracle. 
Un infant negre de pell negra, d'ulls negres, 
de cabells arrissats o encrespats, és un infant. 
 
Un infant blanc, de pell rosada, d'ulls blaus o verds, 
de cabells rossos o llisos, és un infant. 
 
L'un i l'altre, el negre i el blanc, 
fan el mateix somriure quan una mà els acarona, 
quan se'ls mira amb amor i amb tendresa se'ls parla. 
 
Vessaran les mateixes llàgrimes 
si se'ls contraria, si se'ls fa mal... 
No hi ha dos rostres absolutament idèntics. 
Cada rostre és un miracle. Perquè és únic. 
Dos rostres poden assemblar-se, 
però mai no seran completament iguals. 
 
La vida, justament, és aquell miracle, 
aquell moviment permanent i canviant, 
que mai no reprodueix el mateix rostre. 
 
Viure conjuntament 
és una aventura on l'estimar, 
l'amistat, és una bella trobada 
amb allò que sempre és diferent de tu 
i que t'enriqueix. 

          Tahar ben Jelloun  (Marroc) 
 


