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 BON DIA     QUARESMA
13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER

APRENDRE A VIURE

Avui és festa de l’escola. És un dels dies de la festa de lliure 
elecció que té l’escola. Bon dia. 

Avui també és festa de l’escola. Bon dia.

Durant aquestes setmanes de Quaresma pot ser un bon moment 
de reflexió personal entorn del nostre estil de vida i les nostres 
actituds  per anar creixent i fer canvis positius davant de les 
situacions que la vida ens planteja. 

Llegeix amb atenció la faula del Rei Mides que tens a l’annex 1.
Quin missatge ens transmet?

Avui, dia de la dona, tot mirant el vídeo, et proposem de fer un 
exercici d’empatia i posar-te al lloc de la noia que va sola cap a 
casa. Abans de mirar el vídeo llegeix l’annex 2, on trobaràs unes 
notes que t’ajudaran a seguir el vídeo 

Pensa en la sensació que provoca aquesta situació. La creus 
justa?
https://www.catorze.cat/noticia/9738/sola/cap/casa

DIMECRES DE CENDRA. INICI DE LA QUARESMA.
Avui, podeu llegir un text, que el professor/a pot comentar.
Explica el sentit de la Quaresma, que com diu el nom té l’origen en 
el número 4O. 
Per això, veure que en el BON DIA, apareix un número que, va 
enrere i que indica el nombre de dies que falten per la PASQUA. 

Compte 
enrere. 
Camí cap a 
la Pasqua

Dimecres d’aquesta setmana comencem un temps molt 
especial: el temps de Quaresma. És un temps en el que 
anem fem camí cap a la Pasqua, la gran festa dels 
cristians. Les propostes que us anirem fent durant les 
properes setmanes tindran com a objectiu viure més a 
fons aquest temps. Llegiu atentament la proposta del 
dimecres per tal de conèixer el  seu significat. 

https://www.catorze.cat/noticia/9738/sola/cap/casa


ANNEX 1 
 
EL REI MIDES 
  
Una vegada hi havia, a la regió de Frígia, un bon rei que es deia Mides. Va néixer pobre, 
i va arribar al tron per voluntat dels Déus. Però tenia un gran defecte: tot i viure en un 
luxós palau i tenir una fortuna colossal, estava obsessionat per  acumular tota la 
riquesa del món. 
  
Un bon dia, uns camperols van trobar als seus camps el Déu Silè que  s’havia perdut. El 
van conduir davant del rei. Aquest el va reconèixer, i el va retornar al Déu Dionís que, 
agraït pel favor, va dir al rei: 
  
-Et concediré allò que em demanis. 
-Vull que tot el que toqui es converteixi en or – va dir Mides. 
  
Encara que Dionís hauria volgut que el rei demanés una altra cosa, li va concedir el que 
demanava. 
L’endemà al matí, el rei Mides es va despertar impacient per comprovar si el seu desig 
s’havia complert. Va estendre els braços i va notar que tot el que tocava s’anava 
convertint en or. Va recórrer tot el palau palpant tots els objectes, que s’anaven 
convertint en el preuat metall. Fins i tot en acaronar el seu gos, aquest es va convertir 
en or. 
Però a l’hora de dinar es va adonar que no podia menjar ni beure, ja que tan bon punt 
tocava els aliments, tots es convertien en or, fins i tot l’aigua. 
Llavors, en adonar-se del que havia fet, es va posar a plorar, molt penedit. Va suplicar 
doncs al Déu Dionís que l’ajudés, i que li retirés aquell malefici. Dionís, commogut, li va 
dir que l’única manera era que es rentés les mans al riu Pactol. 
Mides es va dirigir cap al riu, i mentre es rentava les mans, una infinitat de palletes d’or 
van córrer riu avall. Per això, en aquest riu encara se n’hi troba. 
El rei Mides, en adonar-se que l’or no proporcionava la felicitat, va repartir totes les 
seves riqueses, i es va instal·lar en una cabana del bosc, on va viure amb tota la 
humilitat i feliç fins a la fi dels seus dies. 
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ANNEX 2 
 
Una noia torna cap a casa. Es posa els auriculars, mira el mòbil. Però algú al seu 
darrere la crida. 
 Ei, no penses contestar-me?  
 Si vas a casa t'acompanyo. … 
Ella camina més de pressa, amb por, intentant ignorar-lo, però allargant les passes.  
Qui l'empaita és l'assetjament, la violència, l'angoixa de no poder tornar a casa 
tranquil·la.  
 


