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APRENDRE A VIURE

Mira’t aquesta imatge. 

Què et suggereix? 
Quan t’atures?
Ets capaç d’arribar a fer allò que t’has 
proposat encara que et cansis pel camí?

Mira amb molta atenció aquest vídeo sobre el 
treball en equip d’unes formigues.

T’has trobat alguna vegada en una situació  que 
semblava difícil de superar però què gràcies a 
l’equip heu sigut capaços de solucionar els 
obstacles?
Com t’has sentit?

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Som a mig curs. En els BONS DIES d’aquesta setmana ens fixarem en unes 
actituds que estem segurs ens donaran una energia renovada.
Per aconseguir-ho ens cal tenir present que l’esforç, la feina de cada dia feta 
amb il·lusió, la superació dels fracasos, són uns ingredients necessaris per anar 
avançant en el nostre creixement i compromís.

Mentre gaudeixes de la música, i observes els gestos i les accions que 
composen aquesta dansa, adona’t que les coses importants no les fa mai 
una persona sola.

És entre tots, que es van aconseguint petits o grans reptes.  

Escolta la frase que et llegirà el mestre/a:.

Després, i en silenci, pensa:
● Quin missatge té aquesta frase?
● Què aportes tu a l’equip de la classe?
● Quines coses estan anant endavant gràcies a l’esforç de tots?

“Cadascú ha de lluitar per ser molt bo i per fer-ho bé; però sols, sense la resta de 
l’equip, és impossible” Josep Guardiola

Comencem la setmana escoltant la cançó “Tonteries” cançó i …. entre 
l’escoltes intenta descobrir les frases on es ressalta el saber descobrir i valorar 
allò que és realment important i el saber deixar de banda aquelles coses més 
efímeres.

Quines coses són per a tu realment importants?

http://www.youtube.com/watch?v=a5kPUW5MVaA
http://www.youtube.com/watch?v=rNU0E4ugtsA
http://www.youtube.com/watch?v=2zNFJooeVew

