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ELS DOS OCELLS

Llegiu amb atenció la narració de l’annex “Els dos 
ocells”. Ho trobaràs en l’annex
Us ha passat alguna vegada alguna cosa semblant a la 
que succeeix en la narració? 

EL VALOR DEL TEMPS.
La nostra vida és finita, per tant cal donar-li sentit al 
temps.
Ens ho explica en Carles Pauné en la final del programa 
de TV3 El got d’aigua. 5-12-18

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-got-daigua/carl
es-paune-el-valor-del-temps/video/5803915/

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 NOTA QUE DESENTONA

Tots tenim el nostre lloc al món
 Fins i tot la nota que desentona té el seu lloc al pentagrama i al món. 
https://www.youtube.com/watch?v=jizyi83ph20

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. 
Respectem-la!

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
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ANNEX 
 
Els dos ocells  
 
Dos ocells estaven molt feliços sobre un mateix salze. Un d’ells es recolzava en una 
branca a la punta més alta del salze; l’altre estava més avall, en unes branques baixes. 
Passada una estona, l’ocell que estava a la branca més alta, per trencar el gel va dir:  
- Oh, que boniques són aquestes fulles tan verdes!  
L’ocell que era a sota s’ho va prendre com una provocació i li va contestar de mala 
manera:  
- Però que ets cec o què? No veus que són blanques? 
 I el de dalt, molt molest, va contestar:  
- Tu sí que ets cec! Són verdes! 
I l’altre, des de sota, amb el bec cap amunt, va respondre:  
- T’aposto les plomes de la cua que són blanques. Tu no entens res, tros d’ase.  
L’ocell de dalt notava que se li encenia la sang, i sense pensar-s’ho dues vegades es 
precipità sobre el seu adversari per donar-li una lliçó.  
L’ altre no es va moure. Quan van estar a prop l’un de l’altre, amb les plomes 
encrespades per la ira, van tenir la lleialtat de mirar els dos cap amunt, en la mateixa 
direcció, abans de començar la baralla.  
L’ocell que havia vingut de dalt es va sorprendre: 
- Oh, que estrany! Fixa’t que les fulles són blanques!  
I va convidar al seu amic: 
- Vine fins a dalt on era jo abans.  
Varen volar fins a la branca més alta del salze i aquesta vegada varen dir els dos a la 
vegada:  
- Fixa’t que les fulles són verdes!  
 


