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Avui molts de vosaltres sortireu a celebrar el dijous 
llarder: caminareu, gaudireu de la natura, compartireu i 
sobretot tindreu temps per gaudir de l’amistat amb els 
companys de classe i els professors.
D’altres, potser fareu el Dijous Llarder a casa.
Pensa en una actitud que pots tenir el dia d’avui per tal 
que tot el grup pugueu passar un dia ben agradable.

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Durant aquesta setmana ens fixarem de manera especial en allò que ens cal fer 
per aprendre a fer la feina ben feta, sense presses, fixant-nos en allò que fem.
Està molt bé saber descobrir la satisfacció podem tenir amb aquesta manera de 
treballar.  Aquesta setmana hi pensarem.

Mireu aquestes dues imatges:

Llegeix aquest missatge i mireu aquest vídeo.

“En la vida, la cosa més gratificant és fer la feina ben feta sigui quina sigui 
la seva naturalesa; la joia més gran i la que probablement més val la pena 
és sobrepassar les dificultats que sorgeixen durant el treball”
                                                                                   Paul Wood (1907-1962),,
Com fas tu la feina de cada dia? 

Llegeix i pensa aquesta frase.
“No has d'aprendre moltes coses per ser intel·ligent, 
sinó saber com utilitzar-les”

● Què has de fer tu per poder il·luminar el teu “cervell”?
● Estàs satisfet de la feina que fas?  Fas tot el que pots?
● T’agrada aprendre? Perquè?

Escolta aquesta frase i relaciona-la amb la imatge 
que tens a continuació.
“Hem vingut al concert d’aquest món per tocar el 
nostre instrument de la millor manera possible” 
Rabindranath Tagore
● Quin paper hi tens tu en aquest concert?
● El  pots millorar?

Els companys poden influir molt 
en la nostra conducta: poden 
potenciar les nostres qualitats o 
els nostres defectes. En aquests 
dies de CARNAVAL, faràs el que 
tu vols, o el que fan els 
companys?

https://www.youtube.com/watch?v=BRLwVsQ_GPI

