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Avui us proposem la lectura d’un article que teniu 
a l’annex 1. Porta per títol: “Menjar gratis a canvi 
de deixar el mòbil”.

Què n’opineu?
Us hi heu trobat en aquest tipus de situacions?

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. (el trobaràs en l’annex 2)
Quin Poema els escriuries tu?

El poder de les abraçades

En aquest curtmetratge es presenta el món com un lloc fred i distant, les persones es 
mostren agressives i irritables. Però també es demostra que una abraçada expressa i fa 
sentir: amor, afecte, seguretat, protecció, confiança, fortalesa, suport, estima, amistat, 
alegria, felicitat. Una abraçada pot trencar barreres les paraules no poden trencar.
Com són les abraçades que tu fas i les que reps?
https://www.youtube.com/watch?v=aqDJFXNfHus&list=RDaqDJFXNfHus&ind
ex=1

Mira aquest vídeo dels catarres (pots seguir el text de la cançó en l’annex 3)

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

Amb quina frase et quedes?

Del llibre, FAMILY, M.I.L.K. Publishing limited, 
2001, us deixem a l’annex 4 quatre paràgrafs 
referents a la família. 

Aquest pot ser un bon moment per 
comentar-los entre tots.

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=aqDJFXNfHus&index=1&list=RDaqDJFXNfHus
https://www.youtube.com/watch?v=aqDJFXNfHus&list=RDaqDJFXNfHus&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=aqDJFXNfHus&list=RDaqDJFXNfHus&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Nm7SbKNQS_4


ANNEX 1 
 

Menjar gratis a canvi de deixar el mòbil 
VALORS Revista 21 gener 2019 
 
La cadena britànica de restaurants italians Frankie i Benny’s ha estat la primera a prohibir l’ús dels 
telèfons mòbils dins els seus establiments. El restaurant va fer una prova d’uns quants dies durant el mes 
de desembre durant els quals va oferir menjar gratis als infants a canvi que els seus pares deixessin el 
mòbil a l’entrada. L’objectiu de la campanya era el de recuperar un ambient familiar sense interrupcions i 
contribuir al debat, molt viu al Regne Unit, sobre la necessitat o no de regular la presència de mòbils en 
llocs com ara els restaurants. 
La iniciativa per dur a terme aquesta acció va sorgir després de tenir coneixement del resultat d’un estudi 
que revela que el 72% dels infants volen que els seus pares passin menys temps als seus telèfons, mentre 
que un 70% creu que els seus pares dediquen molta més estona a la pantalla que a ells. 
Per això, quan la gent entrava al restaurant, se’ls demanava que deixessin els seus telèfons en una caixa. 
Aquesta ‘No Phone Zone’, zona prohibida per a telèfons, era completament opcional, però oferia com a 
recompensa que els menors de 14 anys poguessin menjar gratis. – Red 
 

ANNEX 2 
 

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 3 
 

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. 
 

 

 

 

ANNEX 4 
 
FAMILY 

• L'amor de la família és com el vent: instintiu, tallant, fràgil, bell, a vegades 
colèric, però sempre imparable. És el nostre alè col·lectiu. És la força més 
poderosa del món. És el nostre últim miracle. James McBride. 

 
• La família és aquest benvolgut pop dels tentacles del qual mai escapem del tot, 

perquè en el fons dels nostres cors, no volem fer-lo.  Dorothy Gladys Smith 
 

• No és la carn i la sang sinó el cor el que ens fa pares i fills. Friedrich Von Schiller 
 

• Sense família tots som una tribu de nòmades, a la deriva, desconnectats, 
vagant per la Terra sense temps, lloc ni història per a obsequiar-nos amb una 
llar. La família és una festa universal, una commemoració de l'esperit humà en 
si mateix. James McBride. 

 


