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Et presentem avui el vídeo “CUERDAS”. És una mica llarg però 
podeu visionar només la primera part (per exemple fins al minut 6:20)

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw 

● Què en penses de la manera d’actuar de la nena de vídeo?
● Quines són les motivacions de la seva actuació?
● Pots tenir tu unes actituds semblants amb algú de la teva 

classe?

Llegeix aquesta frase i imagina’t la quantitat d’èxits que es donen diariament a la 
teva aula.
Feu una pluja d’idees dels esforços que entre tots feu per aconseguir-ho

“L’èxit és la suma de petits esforços, repetits dia rere dia”.    Robert Collier

Mira’t el vídeo “ El valor de compartir” que avui et presentem. 
● Quin és el seu missatge?
● Què pots compartir tu amb els companys de classe? 
● Quin compromís pots fer avui?

https://www.youtube.com/watch?v=bp-Kcgbfehc 

Avui et convidem a llegir el conte  “Sòcrates i els tres 
filtres”.(Llegiu l’annex) 
T’adonaràs que en les nostres relacions amb el companys 
sovint oblidem passar allò que ens expliquen per aquests 
3 filtres que en el conte se’ns expliquen. Creus que si els 
féssim servir ens estalviariem una colla de malentesos que 
a vegades es poden donar en la nostra aula?

T’imagines les coses que podríem fer entre tots 
si fóssim capaços de posar en comú tot allò que 
sabem, que ens agrada fer, habilitats...?

● COMPLETA:
      Jo a la meva classe puc aportar…

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Comencem una nova setmana en la que continuarem treballant l’objectiu del 
curs CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S. Durant aquesta setmana tindrem ben 
present quin és el compromís que cadascú pot fer perquè  puguem créixer 
com a grup-classe. La petita aportació de cadascú farà que entre tots 
construïm un grup  ben ferm. FEM-HO. I ENS DESITGEM UNA BONA 
SETMANA!!!

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.youtube.com/watch?v=bp-Kcgbfehc


ANNEX 1 

SÒCRATES I ELS TRES  FILTRES  

Un bon dia un home va anar a trobar el filòsof grec Sòcrates per explicar-li una xafarderia.  
- Escolta Sòcrates, cal que et faci saber com s’ha comportat un teu amic.  
- Perdona que t’aturi, li respongué Sòcrates. Has pensat a passar el que m’has de dir pels tres   

filtres? 
 

I com que l’home se’l guaitava sorprès, va afegir.  

- Sí. Abans de parlar sempre s’ha de fer passar el que hagis de dir per tres filtres. Fixa’t-hi una 
mica. El primer filtre és el de la veritat.   Has verificat que el que m’has de dir sigui 
perfectament exacte? 

- No; jo ho he sentit explicar i … 

- Caram! Suposo que has fet passar, almenys, el que em vols dir pel segon filtre, que és 
  el de la bondat. El que em vols dir és com a mínim alguna cosa bona? 
L’home dubtà i després respongué: 
- No. Dissortadament no és una cosa gaire bona. Al contrari … 
 
- Caram, digué el filòsof. Passem-ho pel tercer filtre: és útil el que m’havies de dir? 
- Útil? No exactament… 
 

- Doncs, aleshores, no en parlem més, digué Sòcrates. Si el que m’has de dir no és ni 
  veritable, ni bo, ni útil, més val que no m’ho expliquis. I t’aconsello, fins i tot que ho 
  oblidis. 


