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setmana 05

BON
DIA

11-13 ANYS
APRENDRE A VIURE

Avui et convidem a fer silenci, mentre recordes tot allò que dia a dia vas rebent 
de la teva família. 
Fes-ne una llista mental ben extensa. 
Després agraeix interiorment allò que més valores.
Seria bonic que aquesta nit poguessis dir amb veu alta: Us dono gràcies per...

En un llibre de la Bíblia, el llibre dels Proverbis,  hi trobem un poema que es titula 
LA DONA FORTA.
Tot i que està escrit en un llenguatge de fa molts anys, si el llegeixes potser et 
recordarà alguna actitud que tenen a casa la mare o el pare quan fan coses per 
tu. ( trobaràs el poema en l’annex 1)
Quin poema els escriuries tu?

En el BON DIA d’avui pensa què pots fer per col·laborar en la 
bona marxa de la teva família. 
● Potser pots dedicar una bona estona al teu germà més petit (si el tens) explicant-li 

aquells contes que tant li agraden?
● O bé pots alleugerir la feina del pare o la mare?
● O pots….

Després d’aquesta estona de reflexió anota el teu compromís 
acabant aquesta frase: avui a casa ...

Mira’t aquesta imatge. Els avis ens han precedit, 
han viscut més que nosaltres i han acumulat 
saviesa. 
● Parles amb els teus avis? 
● Els demanes consell? 
● Els escoltes? 
● Els fas companyia?

Per acabar la setmana et convidem a veure i escoltar 
aquest video del catarres (pots seguir el text de la 
cançó en l’annex 2)
https://www.youtube.com/watch?v=Nm7SbKNQS_4

Amb quina frase et quedes?

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Aquesta setmana la dedicarem a veure quin és el nostre compromís perquè a 
casa sempre visquem en un clima de benestar. Tu hi tens un paper molt 
important a fer. La teva manera de relacionar-te amb els que conviuen a casa, 
les teves actituds faran possible que tots pugueu viure amb un cor ben ample. 
T’hi apuntes?

https://www.youtube.com/watch?v=Nm7SbKNQS_4


ANNEX 1 
 

POEMA DE LA DONA FORTA (LLIBRE DEL PROVERBIS31,10-31)  - FRAGMENTS 
 

Una dona forta, qui la trobarà? 
És més preciosa que les perles. 

 

Es posa amb energia a la feina, 
fa anar els braços amb vigor. 

 

Comprova que els negocis marxen bé: 
en plena nit encara té encesa la llàntia. 

 

Obre la mà als pobres, 

 
Si neva no pateix pels de casa: 
doble abric porten tots ells. 

 

Parla amb sensatesa, 
els seus llavis instrueixen dolçament. 

 

Vetlla per la marxa de la casa, 
no menja el pa sense guanyar-se'l. 

l'allarga als necessitats. 
 

 
ANNEX 2 

 

DE PARES A FILLS - els catarres 
 

Com caminant sobre l'aigua 
t'obriràs totes les portes 
sempre el somriure a la cara 
no et faltarà cap resposta 
 
Viuràs més de mil vides 
tastaràs els millors vins 
trepitjaràs terres llunyanes 
mai no perdràs el camí 
 
Podria dir que la vida et serà sempre fàcil 
però el temps del dubte vindrà 
no temis caure en els llocs més difícils 
viure és aprendre a aixecar-se 
 
Com caminant sobre brases 
també coneixeràs drames 
quan la vida ensenyi les urpes 
respon amb l'amor més ferotge 

 
No et mancarà mai coratge 
per enfrontar les teves pors 
troba el teu somni invencible 
i crida'l amb tot el teu cor 
 
Podria dir que la vida et serà sempre fàcil 
però el temps del dubte vindrà 
no temis caure en els llocs més difícils 
viure és aprendre a aixecar-se 
 
Podria dir que la vida et serà sempre fàcil 
però el temps del dubte vindrà 
no temis caure en els llocs més difícils 
viure és aprendre a aixecar-se. 
 

 

 

 


