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13-17 ANYS
APRENDRE A VIURE

Et convidem avui a llegir l’article de Jordi 
Cervera “Pensar la vida: més enllà del 
Carnaval” El tens en l’annex 2

• Amb quina idea et quedes?
• Què n’opines?

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. 
És important saber descobrir la satisfacció podem tenir amb aquesta manera 
de treballar.  Aquesta setmana hi pensarem. 

Un grup d’alumnes de 2n de secundària ens conviden a veure aquest el
 video .

● Què pot simbolitzar per tu, la llum que s'encén i s'apaga?

● Quina actitud vols tenir davant les pròpies dificultats i les dels altres?

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.

Els icebergs tenen una particularitat molt destacable i és 
que des de la superfície només aconseguim visualitzar 
una vuitena part del total de la seva dimensió.
Així succeeix amb molts aspectes de la nostra vida, per 
exemple, quan parlem d'aconseguir l'èxit.

Llegeix el text de l’annex 1 on s’expliquen algunes de 
les parts que no veiem.

Llegueix aquesta frase amb atenció,  pensa què pots fer perquè el concert que 
entre tots fem sigui extraordinari.

“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?

https://www.youtube.com/watch?v=8Oi7HhaWoVQ


 

ANNEX 1  LLEI DE L’ICEBERG 

 

 
 
Els icebergs tenen una particularitat molt destacable i és que des de la superfície només aconseguim 
visualitzar una vuitena part del total de la seva dimensió. 
 
Així succeeix amb molts aspectes de la nostra vida, per exemple, quan parlem d'aconseguir l'èxit.  
 
Quan una persona aconsegueix l'èxit la resta normalment observa només aquest assoliment, la vuitena 
part que s'aconsegueix visualitzar. Darrera d'aquest èxit hi ha una sèrie de característiques i processos 
anteriors, la correcta combinació dels quals és la clau per poder aconseguir-ho. 
 
- PERSISTÈNCIA -  
Segur que has escoltat mes d'una vegada la dita "qui persisteix, aconsegueix" i en definitiva és una de les 
accions més importants per aconseguir les nostres metes. Persistir i no rendir-se mai, seguir lluitant per 
l'objectiu plantejat és una part molt important d'aquest gran iceberg.  Bejamin Franklin va dir “l'energia i 
la persistència conquisten totes les coses”. 
 
- ESFORÇ - 
Una altra acció important que hem de tenir en compte és treballar dur, donar sempre el millor d'un 
mateix, esforçar-se al màxim a cada situació que ens encamini al nostre èxit, a aquesta punta de 
l'iceberg. 
 
- BONS HÀBITS I AUTO-DISCIPLINA -  
“Les persones amb èxit desenvolupen diàriament hàbits positius que els ajuden a créixer i aprendre” John 
Maxwell. Aquesta és una de les millors frases per explicar la importància dels bons hàbits en l'assoliment 
dels nostres somnis, que han d'estar acompanyats per l'auto-disciplina. 
 
- DEDICACIÓ - 
La grandària del nostre èxit serà directament proporcional a la dedicació que li donem. Dedicar-li temps, 
esforç, pensaments i accions als nostres somnis, ens portarà directament a aconseguir el que ens 
proposem. El veneçolà, Daniel Duran, va dir durant una entrevista "El secret de l'èxit és fer alguna cosa 



pels teus somnis cada dia; si aconsegueixes donar-li aquest nivell de dedicació al teu somni estaràs 
encaminat a l'èxit". 
 
- ERRORS -  
Una altra de les bases de l'èxit són els errors que es cometen durant aquest recorregut.  Aquests errors 
han de ser utilitzats positivament, aprenent al màxim per millorar cada dia. Cal ser conscients que cap 
recorregut és fàcil i que ens trobarem amb frustracions o decepcions de diferents tipus, hem d'avaluar el 
succeït i veure que podem aprendre en cada cas. 
 
- SACRIFICI -  
Finalment, i en moltes ocasions és el que menys li agrada a la gent, són els sacrificis que hem de fer per 
aconseguir l'èxit. Sortir-se d'aquesta zona de confort que ens limita, sacrificar-nos i donar aquest pas 
més enllà és la forma d'assegurar que aconseguirem l'èxit. 
 
L'èxit, seguint amb "la il·lusió de l'iceberg", és aquesta petita part que tots poden veure, però que està 
suportada per diferents característiques a les quals ens enfrontem durant el camí. Processos necessaris i 
de molta importància, per aconseguir que el nostre assoliment sigui un veritable èxit. 
 
Perquè el teu èxit sigui mes gran, ha de tenir proporcionalment un base més gran, és a dir, has de viure 
tots els processos necessaris per tenir a sota aquestes “set vuitenes parts” per sostenir-ho i que pugui 
ser real i durador. 
 
Ara la pregunta que has de fer-te és: De quina grandària vols que sigui el teu èxit?  

 
 
 

ANNEX 2   
 

“Pensar la vida: més enllà del Carnaval” 
 

“La banalitat ens porta, la profunditat ens espanta”. Aquest és un dels grans drames de la nostra 
societat: viure en la banalitat -sense criteri, sense sentit ens resulta més fàcil que no pas viure amb 
consciència; no ens genera complicacions, no ens planteja noves preguntes ni ens apressa a buscar 
resposta a aquelles que ja ens hem formulat. La banalitat, com una taca d’oli, ha anat impregnant la 
societat: és present als mitjans, a la política, a la literatura... Fins i tot aquells temes de gran 
transcendència com la mort, el patiment, les injustícies o la violència es tracten sovint sense respecte i 
amb frivolitat.  
Resulta evident que aprofundir -especialment pel que fa a nosaltres- ens espanta. Assimilem prendre’s 
seriosament la vida a avorriment i creiem que si ens parem a reflexionar massa sobre l’existència 
aquesta passarà de llarg i no arribarem a gaudir-ne. És justament el contrari: cal aprofundir, viure amb 
criteri, pensar la vida... per poder gaudir de la pròpia existència. Viure amb profunditat, amb 
consciència, no significa exhibir en tot moment una posició hieràtica sinó encarar el dia a dia intentant 
comprendre com de valuosa n’és la vida i actuant en conseqüència, gaudint de cada moment. La gresca, 
la broma, l’humor... són necessaris, però amb límits i com a instruments per viure una vida amb sentit, 
recordant allò de què hi ha un temps per a cada cosa. La disbauxa no pot ser permanent, perquè la 
rauxa sense el seny no té cap sentit. 
El repte no és fàcil però només intentar-ho ja valdrà la pena. Ja ho deia el poema que “no hi ha camí sinó 
que es fa camí en caminar”. 

                                                                                     Jordi Cervera - periodista 


