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APRENDRE A VIURE

“Quan hem vist una sola vegada resplendir la felicitat a 
la cara d’un ésser estimat, descobrim que no pot existir 
per l’home una altra vocació que la d’originar llum en 
les cares que ens envolten.   Albert Camus-filòsof francès

● Relaciona l’escrit amb la imatge.
● Pensa a quines persones pots fer que “les seves cares 

s’il·luminin”  Com ho faràs?                 

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. 

Acabem la setmana escoltant aquesta cançó d’Oques Grasses. 
Us desitgem que sigueu feliços tot fent feliços a les persones que tens al 
costat.

Comencem la setmana fent silenci en el nostre interior mentre escoltes la 
música i vas pensant en quines coses et fan realment feliç. Fes-ne un llistat. Si 
et va bé ho pots comunicar a la resta de la classe.

(Escolteu l’estona que cregueu convenient)

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

Avui et proposem una frase que Jesús de Natzaret va dir moltes vegades i de 
maneres diferents. Aquesta frase ens pot ajudar a fer feliços als qui ens 
envolten:  
Fes als altres allò que t’agradaria que et fessin a tu. 
Creus que si estimes a una persona la fas feliç?
● A qui pots fer feliç avui? Com?

Llegeix atentament el text que trobaràs en l’annex 1: Les 4 preguntes que 
t'has de fer per saber si ets feliç

Després de donar resposta a les quatre preguntes 
pensa: 
● Què és allò que realment m’aporta satisfacció i em fa feliç?

QUARESMA 2020

https://www.youtube.com/watch?v=TJFCIn_nAag
https://www.youtube.com/watch?v=SuYwm-wBwBY&list=RDSuYwm-wBwBY&index=1


 
ANNEX 
 
Les 4 preguntes que t'has de fer per saber si ets feliç 
 
 
El reporter de National Geographic Dan Buettner va decidir viatjar als 
països on la gent viu més anys per descobrir les seves cultures i costums. 
Després de mesos voltant per tot el món va escriure el llibre "Les zones 
blaves de la felicitat: les lliçons de la gent més feliç del món". Un llibre on 
recopila consells i reflexions sobre el benestar personal. 
 
En l'obra assegura que la millor manera per saber si estàs satisfet (o no) 
amb tu mateix i la teva vida és fer-te aquestes quatre preguntes: 
 

• Què m'agrada fer? 
• En què sóc bo/na? 
• Quina és la meva escala de valors?  
• Què m'aporta satisfacció? 
•  

Dan Buettner recomana escriure les respostes en un full i trobar un punt 
en comú que les uneixi. D'aquesta manera podrem identificar el nostre 
objectiu principal, allò que realment ens aporta satisfacció i ens fa feliços. 
Un cop fet aquest exercici, el següent pas és "aplicar" el resultat obtingut. 
De fet, les dones d'Okinawa, les que viuen més de tot el món, tenen una 
filosofia molt similar a aquesta anomenada ikigai, la qual aconsella centrar 
tota l'energia en la nostra passió. 


