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APRENDRE A VIURE

Durant aquesta setmana coneixerem una persona que va viure 
el compromís de dedicar la seva vida a ajudar als més pobres. 
És la Santa Teresa de Calcuta
Teresa de calcuta va treballar més de 45 anys pels pobres, 
malalts  i  orfes. Això és un gran compromís. 
Coneixeu alguna persona que faci coses per ajudar a persones 
pobres o malaltes?
El tutor o tutora t’ho deixarà explicar.

Teresa de Calcuta va dir: 
«Més preocupació, menys por i més disposició per 
ajudar».
Mira el vídeo digues quines actituds d’ajudar hi has vist..
https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU&t=52s 

Quan Teresa de Calcuta tenia 12 anys va decidir que 
volia ajudar a construir un món més just.
Escolta la cançó i reflexiona

https://www.youtube.com/watch?v=07LrMpHNq1o

Teresa de Calcuta ens va deixar escrit:
“Mai he vist tancar-se'm cap porta. Crec que això passa 
perquè veuen que no vaig a demanar, sinó a donar.”

● Què és més fàcil donar o demanar?...
● Què és més difícil donar o demanar?...
● Doncs esforça’t durant avui i demà a fer el més difícil.

El Premi Nobel de la Pau s'atorga "a la persona que ha fet 
el màxim o el millor treball per la fraternitat entre nacions, 
per l'abolició o la reducció dels exèrcits d'armes (...)".
L’any 1979 Teresa de Calcuta va rebre aquest premi.
El tutor o tutora t’explicarà el significat d’aquest premi. 
A continuació canteu aquesta cançó.
https://www.youtube.com/watch?v=_SPlkGmHIQA

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Durant aquest mes treballarem una colla de personatges que amb el seu  
compromís han col·laborat a fer que el nostre món sigui cada vegada una 
mica millor. Aquesta setmana ens fixarem en una persona que ha treballat a 
favor dels DRETS HUMANS. Que el seu exemple ens esperoni a viure 
compromesos a favor dels drets de totes les persones que ens envolten sigui 
quina sigui la seva manera de ser.

https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=07LrMpHNq1o
https://www.youtube.com/watch?v=_SPlkGmHIQA

