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APRENDRE A VIURE

Llegeix avui aquesta frase de 
Ernest Hemingway, escriptor nord americà del segle 
XX. «Abans d'actuar, escolta. Abans de reaccionar, 
pensa. Abans de criticar, espera. Abans de 
renunciar, intenta-ho.»
Escoltar, pensar, esperar, intentar, en quines 
d’aquestes actituds creus que pots millorar?

Avui et proposem mirar el vídeo d’un conte. Pensa si amb 
la teva actitud pots ajudar a canviar el conte.
https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0

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.

Universos paral·lels
Vivim en un món ple de contradiccions.
Aquestes contradiccions es poden observar clarament en el treball l’artista turc 
Ugur Gallen el qual mostra com de diferents poden ser els universos de dues 
persones qualsevols en dos indrets del món.
Un projecte que incita a la reflexió…
https://youtu.be/QMg4ItB4IsM

Natura en moviment
L’arbre no entén les accions de l’home, ell és un ésser quiet i pacient que 
desprèn saviesa i majestuositat.  Josep Carner

En la lentitud hi sol haver grans virtuts com ara la presència plena, la sintonia 
amb el que es fa, la capacitat de contemplar i admirar, la paciència, la 
delicadesa.
 https://www.youtube.com/watch?v=5uBSQOn1Sx8

Globus entre cactus
Una animació ens convida a avançar per la vida malgrat tots els malgrats
Està enmig d'un desert, sol i envoltat de cactus. Fins que troba algú que està en 
la mateixa situació que ell. L'animació Tumbleweed Tango ens convida a 
reflexionar sobre com canvia la nostra percepció de la situació quan tenim algú 
al costat.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=fkWRSjwlyds

ÉS PASQUA!
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