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BON
DIA

13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

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?

A l’hora d’esmorzar què passa a la vostra aula?
Quin fet sol passar desapercebut? 
Esteu al cas i feu CLIC!
Per l’estalvi energètic no estalviem esforços.

https://www.youtube.com/watch?v=gu_pVgfeoY8

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.

És la qualitat, característica o circumstància que fa
          DIFERÊNCIA       que una persona o cosa difereixi d’una altra.”
                                         Sovint entenem les nostres diferències com un
                                         aspecte negatiu, un aspecte que ens separa. Tot seria 
                                         molt més senzill si ens adonessim que la diferència és
                                         sinònim d’enriquiment.

● Pensa com veus la diferència entre les persones. 
● Que en pots aprendre?

Zadig.  Sobre el temps que passa.

Aquest conte, endevinalla més aviat, que tens a l’annex, 
és un fragment d'una novel·la de Voltaire titulada Zadig. 
Un cop llegit:
● Quines coses hauries contestat tu?   Estàs d’acord 

amb Zadig?

Per acabar la setmana llegirem i escoltarem una cançó 
plena d’optimisme, felicitat i MOLTS SOMRIURES, 
valors que a vegades hem de recordar en
ocasions difícils. GAUDIU-NE!

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

ÉS PASQUA!

https://www.youtube.com/watch?v=gu_pVgfeoY8
https://www.youtube.com/watch?v=jdtWNcXDCyI


ANNEX 
 
ZADIG. 
 
El gran mag va plantejar aquesta qüestió: 
- ¿Quina és, de totes les coses del món, la més llarga i la més curta, la més 
ràpida i la més lenta, la més divisible i la més extensa, la més abandonada i la 
més enyorada, sense la qual res es pot fer, devora tot el que és petit i vivifica 
tot el que és gran? 
Li tocava parlar a Itobad. Va contestar que un home com ell no entenia res 
d'enigmes i que tenia suficient havent vençut a cops de llança. Uns van dir que 
la solució de l'enigma era la fortuna, altres la terra, altres la llum. Zadig va 
considerar que era el temps. 
-Res és més llarg, va afegir, ja que és la mesura de l'eternitat, res és més breu 
ja que ens falta per donar fi als nostres projectes; res és més lent per a qui 
espera, res és més ràpid per a qui gaudeix. S'estén fins a l'infinit, i fins l'infinit 
es subdivideix, tots els homes l'abandonen i lamenten la seva pèrdua, res es fa 
sense ell; fa oblidar tot el que és indigne de la posteritat, i immortalitza les 
grans coses. 
                                                   Voltaire: Zadig (capítol XX, "Els enigmes") 


