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Transmets energia, és el títol de la cançó.

No deixis que res ni ningú t’espatlli el dia.

Fes que aquest sigui un bon cap de setmana, 
per tu i els que t’envolten

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 i la superació dels fracasos, són uns ingredients necessaris per 
anar avançant en el nostre creixement i compromís.

Learming from Mistakes

Els errors es poden viure com un 
fracàs o com una oportunitat per 
aprendre.

Què ens diu aquests vídeo?

Darrera unes Olimpíades sempre hi ha molt d’esforç i veiem l’alegria que es 
produeix quan hi ha un esforç recompensat.
No sempre els esforços que fem es veuen recompensats d’aquesta manera, tot 
i així, val la pena esforçar-te per obtenir la satisfacció personal i sentir-te 
realitzat.

Mireu el vídeo. Val la pena intentar-ho.

Esforç i alegria, un binomi perfecte.

Us convidem a llegir un fragment del text ”L’esforç, des de l’alegria”. Annex 2
● Que en penseu? Parleu-ne un moment entre tots

Pas a pas

Tots els éssers vius neixen i creixen lluitant per 
sobreviure i l’home no n’és una excepció.

Llegeix el text de l’annex 1 i pensa com t’has 
sentit quan has treballat per un objectiu. 

https://www.youtube.com/watch?v=6HaZedJHmzI
https://www.youtube.com/watch?v=3E6ab2zAYIs
https://www.youtube.com/watch?v=HjR9MPwdvHM


ANNEX 1 
PAS A PAS 
 

Tots els éssers vius naixen i creixen lluitant per sobreviure i l’home no n’és una excepció́. L’instint de 
supervivència omple de vida, la natura i l’esforç hi és sempre present.  
El valor de l’esforç sovint ens fa descobrir que el més important no és el resultat sinó el camí que hem 
hagut de recórrer, pas a pas, fins arribar a l’objectiu desitjat. La satisfacció d’arribar a aquesta fita 
amb esforç és màxima i ens ajuda a créixer com a persones. 

No ens adonem que de les coses que més gaudim són aquelles que aconseguim amb esforç.  

Joan Vila és president de la fundació Espavila (www.espavila.cat)  

 

ANNEX 2 

Esforç des de l’alegria  

Eulàlia Puigderrajols és mestra  
 
Benvolguts, 
 
M’agrada la paraula esforç,  però escoltant el meu voltant crec que no se li dóna sovint el sentit que 
al meu entendre és el pertinent. Per què el mot “esforç” l’associem a quelcom dificultós?  
I per què no el relacionem amb alegria, satisfacció o progrés? …. 
 
….. el rebuig del valor de l’esforç és el fet que avui vivim envaïts en un pensament nihilista que 
proclama el triomf ràpid, la immediatesa de tot el que un desitja o vol; en contraposició a la 
dedicació, al trajecte, al procés i a les equivocacions, que no són negatives en sí, sinó un 
aprenentatge a partir de l’error.  

Algú podria pensar que volem convertir la societat en un camp d’entrenament on no hi càpiga el 
benestar, les facilitats del progrés... evidentment que no cal caure a l’altre extrem. Gaudim d’uns 
avenços que ens han de propiciar un creixement integral com a individus i sembla en canvi, segons 
els resultats que veiem en els nostres joves, que més aviat aquests són més vulnerables perquè 
durant el seu desenvolupament no els hem procurat fer veure que esforç i alegria són un binomi 
perfecte i que no cal ser el primer ni el més veloç per sentir-te realitzat com a individu, però sí cal fer 
camí i gaudir d’aquest.  

Eulàlia Puigderrajols, mestra - Revista Valors nº 113,  
 


