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La nina i jo. 
Una nena descobreix que té una nina màgica que li pot fer els deures, i que 
gràcies a això, sense fer res, pot rebre els mateixos mèrits que si treballés. 
L'animació evidencia com el valor de l'esforç, la responsabilitat i la 
perseverança és el que et dona vida i et fa créixer tant per dins com per 
fora.

Compensa tenir una vareta màgica com aquesta? És efectiva?

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.

"La paciència és la fortalesa del dèbil i la 
impaciència, la debilitat del fort" 
(Emmanuel Kant) 
Davant la impaciència, pensa en el creixement del 
bambú

“Hi ha una força motriu més poderosa que el vapor, l’electricitat i 
l’energia atòmica: la voluntat”.
Albert Eisntein.

Que en penses d’aquesta afirmació?
Pensa què has aconseguit quan has posat “voluntat”, en allò que t’has 
proposat?

Hi ha gent que necessita que tot passi ràpidament, no els agrada gens 
esperar. No és dolent ser impacient però s’ha d'intentar que això no 
condicioni la teva vida ni les relacions amb els altres. Que t'aporti més coses 
positives que no pas negatives. 

En l’annex trobaràs 10 situacions que segur que si ets una persona 
impacient vius sovint. De la revista Adolescents.cat

A la Shirley li donen l'examen: ha suspès.  Aquest vídeo 
ens mostra com el valor de l'esforç i de la 
perseverança té un resultat , que més enllà de si 
aprova o no; li servirà per viure.  

Quina és la teva actitud davant d’un examen suspès o 
un resultat que no t’agrada?

https://vimeo.com/127737681
https://www.youtube.com/watch?v=Nd51wo8ey04
https://www.youtube.com/watch?v=sw-5HdJOQjc&feature=youtu.be


10 coses que et passen si ets una persona impacient   

1- Per tu és una tortura enviar un Whatsapp i que no et 
responguin en menys de 2 minuts. 

 

2- Et poses molt nerviós quan estàs amb algú que es pren les 
coses amb moooolta calma. 

 

3- No suportes quedar amb algú i que arribi tard.  

 

4- Et posa dels nervis la gent que per explicar-te una cosa 
s'estan 20 minuts parlant sobre el que li va passar 
anteriorment. No poden anar al gra?! 

 

5- Fer cua a qualsevol lloc és el teu infern.  

 

6- Sovint t’enfades quan veus que necessites molt temps per 
aconseguir una cosa. Tan difícil és tenir-ho ARA?! 

 

7- Prefereixes veure sèries quan ja s'ha acabat la temporada 
per no haver d'esperar d'una setmana a l'altra per saber què 
passa. Tot seguit! 

 

8- Si has de cuinar, acabes fent qualsevol cosa que es faci 
ràpid. Això d'esperar a que es faci el menjar no va amb tu.  

 

9- Ets dels que compten els dies que queden per alguna cosa 
important. I l'espera se't fa eterna.  

 

10- Ets una persona d'acció. No esperes a que les coses 
passin, fas que passin.  

 

 
 
	


