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APRENDRE A VIURE

Mira molt atentament el video i descobreix què fan algunes persones per 
aconseguir fer feliç a algú.

Quines actituds o accions heu vist que feien feliç a alguna persona del vídeo?

Ara ja tens més “pistes” per aconseguir arrencar un somriure del company o 
companya que has triat. Encara no pots dir qui és, seguim guardant el secret

La nena s’ha proposat fer feliç a la seva iaia, què fa per 
aconseguir-ho?

I tu...
● Com podries fer  feliç a la teva mare?
● Com podries fer feliç al teu pare?
● Com podries fer feliç als teus germans?
● Com podries fer feliços als teus avis?

“L’alegria és l’expressió de la felicitat.”

Procura estar content i alegre sempre que puguis. Veuràs com els del teu 
voltant estan més feliços!

Avui és divendres, anem a descobrir les parelles 
secretes de la felicitat. 

Qui ha descobert el company o companya que l’ha  fet 
riure o somriure en algun moment de la setmana?

Com ho has descobert? Què ha fet per fer-te sentir 
feliç?

CRÉIXER ÉS 
COMPROMETRE’S

Durant aquesta setmana, la primera setmana de Quaresma, ens proposem de 
manera especial fer feliços a les persones que viuen al nostre costat fent-nos 
aquesta pregunta  SÓC CAPAÇ DE FER FELIÇ/A  A QUI VIU AL MEU 
COSTAT? Fixa’t bé en les propostes que t’anem fent i mira de tenir-les 
presents. 

Aquesta setmana farem un joc secret: Has 
d’aconseguir fer riure o somriure a algun 
company/a de la teva classe. Fer quelcom per tal 
que se senti feliç… Guarda el secret fins divendres.

RECORDEU que la setmana vinent celebrarem  la 
Campanya de Solidaritat esmorzant per Albània. No 
us oblideu de comprar els tiquets.

QUARESMA 2020

https://www.youtube.com/watch?v=n5cAlYM_O3o
https://www.youtube.com/watch?v=4JNtAtGGNRU
https://www.youtube.com/watch?v=FmnqVzMbmlQ

