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11-13 ANYS
APRENDRE A VIURE

Llegeix la frase i mira la imatge. Relaciona-les
Hi ha una força motriu més poderosa que el vapor, 
l’electricitat i l’energia atòmica: la voluntat.
Albert Einsten. 
l

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S
Aprendre a ser constant, a tenir paciència o a ser capaç de fer un esforç, no 
s’aprèn de cop i volta. Cal entrenament i voluntat. 
Però, si de tant en tant, som capaços de fer-ho, ens adonarem que dona 
resultats i que ens ajuda a estar més bé amb nosaltres mateixos. 
Aquesta setmana dedicarem els BONS DIA a pensar sobre aquestes actituds.

 Però és importat, sobretot, fer l’esforç de practicar-ho.

Mira’t el video 
"En Pip no es dona per vençut - Esforç i 
motivació”

Us convidem avui a escoltar aquesta paràbola que va dir Jesús.
“ Amb el Regne de Déu passa com quan un home sembra el gra a la terra. 
De nit i de dia, mentre ell dorm o està llevat, la llavor germina i creix sense 
que ell sàpiga com. La terra produeix primer els brins, després les espigues 
i finalment el blat granat dins de les espigues…”
Quin és el gra que tu has de posar en la teva terra perquè algun dia doni fruit?
Quines actituds et cal tenir en el temps d’espera? 

Llegeix la frase que tens a continuació. Et costa ser pacient? 
Creus que els resultats del teu treball han de ser immediats?

La paciència és la fortalesa del dèbil i la impaciència, la debilitat del fort" 
(Emmanuel Kant)

Quant de temps haurà de passar aquest noi per aconseguir 
allò que s’ha proposat?
Quins sentiments tindrà quan pugui pescar alguna cosa?
I si no pesca res creus que tornarà a provar-ho un altre dia?
Perquè?
I tu com actues davant les dificultats o els fracasos que tens?

Què en penses?
Que has aconseguit quan has posat “voluntat”, en allò que t’has proposat?

https://www.siguestu.cat/ca/recursos2/l/1456-en-pip-no-es-dona-per-vencut.html
https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94&feature=emb_logo

