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Llegiu aquesta frase  d’Albert Einstein:
“La vida és molt perillosa. No per les 
persones que fan el mal, sinó per les que 
s’asseuen a veure el que passa” 
● Et quedes sense fer res davant d’una 

situació injusta o bé actues sempre que 
veus alguna injustícia?

Avui llegirem un text de Francesc Torralba, que ens parla de 
l’honestedat. 
“Ser honest significa ser transparent, ser clar i no ocultar 
la realitat o sigui dir les coses tal com són... On hi ha 
coherència entre la paraula i el gest hi ha també honestedat. Ser honest 
amb un mateix i amb els altres és la garantia d’una bona relació”
● Què en penses d’aquestes afirmacions? 
● Et costa ser honest? Per què?

Comencem la darrera setmana del mes de maig. Pels molts de vosaltres setmana de 
treball seriós davant la imminència d’exàmens, d’avaluacions, de treballs finals… Per 
tots, temps de començar a recollir tot allò que durant el curs hem anat fent…
Des del BON DIA un convidem una vegada més, a la reflexió atenta de tot allò que fem 
per alegrar-nos amb el que fem bé i per intentar posar remei a allò que sempre podem 
millorar. Aprofitem aquests dies per acabar de veure que ens cal canviar per poder 
créixer més i millor.

Per acabar la setmana llegirem i escoltarem una cançó plena d’optimisme, 
felicitat i MOLTS SOMRIURES, valors que a vegades hem de recordar en 
moments difícils. 
● Ets capaç de somriure quan no tot surt com tu vols?

https://www.youtube.com/watch?v=jdtWNcXDCyI

Llegeix el conte “el full blanc” que tens en l’annex 2.
● Quin creus que és el seu missatge?
● T’agradaria ser com el full blanc? perquè?
● De què vols omplir la teva vida?

Per començar la setmana t’oferim el text que trobaràs en l’annex 1. Com 
podràs veure és una adaptació d’un poema escrit l’any 1693. Malgrat hagin 
passat molts anys el seu MISSATGE continua ben actual. 

● Quin dels consells que es donem en el missatge pots fer tu?

ÉS PASQUA!

https://www.youtube.com/watch?v=jdtWNcXDCyI


ANNEX 1 
 

MISSATGE 
Entre el soroll i la pressa fes el teu camí, 
sense oblidar que el silenci és pau. 
  
Mentre puguis, i sense abaixar el cap, 
sigues amic de tothom. 
  
Escolta els altres, 
encara que et semblin pesats o no prou intel⋅ligents; 
ells també tenen quelcom a dir. 
  
No et comparis pas als altres, 
podries sortir-ne bufat o amargat 
perquè un altre sempre pot ser més bo o menys que tu. 
  
Alegra't dels teus èxits i no t'encaparris pels teus fracassos. 
Estima la feina que fas, per senzilla que sigui; 
és la riquesa concreta en un món ple de vaguetats. 
  
Sigues bo amb tu mateix. 
Tu ets tan important com els arbres i els estels. 
Tu tens un lloc en aquest món. 
  
Tingues pau en el teu cor, 
I enmig del brogit i la pressa, 
no perdis mai la pau. 
Malgrat les dificultats i els somnis escapçats, la vida és bella... 
No ho oblidis i seràs feliç! 
                         (Adaptació d’un Poema trobat a l'església de Sant Pau, Baltimore, el 1693). 

 

ANNEX 2 
 
El full blanc 
Kahlil Gibrán 

 
Va dir un dia un full blanc de paper: “M'he format blanc, nítid, immaculat i pur, i així seré fins a 
l'eternitat. Prefereixo cremar-me i tornar-me cendra blanca abans de permetre que em 
malmeti la negror i em malmeti la brutícia”. 
Un tinter va sentir aquelles raons i va sentir llàstima del full blanc, però no es va atrevir a tocar 
aquell full blanc de paper. 
El van sentir també les plomes, els bolígrafs, els llapis, els pinzells... i tampoc el van tocar. I 
així va romandre el full de paper blanc, nítid, com la neu... però buit. 

 


