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BON
DIA

11-13 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Et convidem avui a fer una reflexió que et pot ajudar a 
gaudir de les coses normals de cada dia . Llegeix en 
l’annex 1 el petit poema  sobre “Les coses normals”
Després fes una llista de coses normals que sovint et 
passen per alt però que si et fixes en elles et poden 
donar moments de felicitat.

Llegeix el conte que tens en l’annex 2 : UNA HISTÒRIA PER PENSAR.

● Com creus que va actuar la senyora de la història? 
● T’has trobar alguna vegada en una situació semblant? Com has actuat?
● Creus que hem de malpensar de les actuacions dels altres? Per què?

Anem avançant en el camí del curs. Aprofita els moments de reflexió dels bons 
dies per anar creixent en els valors que cada dia se’t proposen. Possiblement 
no sempre et serà fàcil però vencer els obstacles ens fa forts. No ho oblidis

Per acabar la setmana et proposem que et miris el video “Globus entre cactus”. 
És una animació que et convida a avançar per la vida malgrat els obstacles.

L'animació Tumbleweed Tango ens convida a reflexionar sobre com canvia la 
nostra percepció de la situació en que vivim quan tenim algú al costat.Pensa-hi

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=fkWRSjwlyds

En aquest temps de Pasqua serà bo que recordem una de les coses que Jesús 
va dir:
“Jo sóc la llum del món. El qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó 
que tindrà la llum de la vida”. Jesús de Natzaret
Seguir  Jesús vol dir fer les coses com ell les va fer: estimar a tothom, de 
manera especial a aquells que més ho necessiten, valorar els petits gestos, fer 
el bé sempre.  Què pots fer tu?

La setmana passada els vostres companys musulmans van començar el mes del RAMADÀ. 
Durant aquest mes les persones que fan aquests dejuni no mengen ni beuen res des que 
surt el sol fins que es pon. Un dels objectius d’aquest temps es posar-se davant la 
presència de Déu, el compassiu i misericordiós,  i també tenir cura de les persones més 
pobres a les quals els donaran una almoina especial en acabar el mes. Aquest temps els 
ajuda a sentir en el propi cos com es senten les persones que passen fam.
● Què creus que tenen en comú la religió cristiana i la musulmana. Pensa-ho i parleu-ne 

des de la classe de Cultura Religiosa

ÉS PASQUA!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=fkWRSjwlyds


 
ANNEX 1: LES COSES NORMALS 
 

Redescobreix les coses normals, 
el cant senzill de l’amistat, 
les flors per a un malalt, 
una porta oberta. 
 

una taula acollidora, 
una encaixada de mans,  
un somriure 
el silenci d’una església, 
el dibuix d’un nen 
 

una flor que s’obre 
un ocell que canta 
una filera d’àlbers, 
un rierol, una muntanya…  
    
La vida es torna una festa 
quan saps gaudir 
de les coses normals de cada dia. 
 

Phil Bosmans         (del llibre 365 idees per canviar la vida) 
 
ANNEX 2: UNA HISTÒRIA PER A PENSAR 

Una senyora agafa el tassó i li demana al cambrer que li ompli de brou. A continuació s’asseu en una 
de les moltes taules del local. 

Amb prou feines s’havia assegut que es va adonar que s’havia deixat el pa. Aleshores s’aixeca, va a 
recollir un panet a la barra i torna al seu lloc. 

Sorpresa! Davant del seu tassó de brou s’hi troba sense immutar-se un home de color, un negre!, 
que està menjant tranquil·lament. 

Això és el “colmo”!, pensa la senyora, però no em deixaré robar. Dit i fet. S’asseu al costat del 
“negre” i parteix el pa a trossets. Els posa en el tassó que està davant del negre i col·loca la cullera 
en ell. 

El negre, complaent, somriu. Prenen una cullerada cadascú fins a acabar-se el brou. Tot en silenci. 

Acabat el brou, l’home s’aixeca, s’atansa a la barra i torna després amb un abundant plat 
d’espaguetis i… dues forquilles. Mengen els dos del mateix plat, en silenci, tornant-se. 

En acabar, s’aixeca el negre dient-li “hasta la vista!”, reflectint un somriure en els ulls. Sembla 
satisfet per haver realitzat una bona acció. Se’n va. 

La dona el segueix amb la mirada. Una vegada vençut el seu estupor, cerca amb la mà la bossa que 
havia penjat a l’espatller de la cadira… però havia desaparegut! Li havia pres el negre! 

Anava a cridar “al lladre! al lladre!” quan, mirant al seu voltant, veu la seva bossa penjada en una 
cadira dues taules més enrere d’on estava ella i, sobre la taula, un tassó de brou ja fred.  


