
 Bon dia

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

29 
Santa Teresa de 

Nola

1 
Sant Rossend

2 
Sant Lluci

3 
Sants Emeteri i Medir 

4 
Sant Casimir

El Bon Dia de la setmana  es 
dedica  a l’actitud que ens 
permet comunicar-nos: el 
dialeg. !
Per comunicar-nos ens cal 
tenir una actitud d’escolta. 
Només així podrem saber què 
és el que volem dir-nos els 
uns als altres. !
* Ets una persona 
dialogant? 
* T’agrada que els altres 
t’escoltin? 
* Saps escoltar els altres? 
 
Us proposem la següent 
activitat: poseu-vos en 
parelles i, durant un 
minut, un parla i l’altre 
escolta. Després ho podeu 
fer al revés.  
Com us heu sentit?

Llegeix amb atenció el 
fragment següent: !
“El meu amor per la paraula 
va començar quan vaig sentir 
parlar al meu avi i cantar a 
la meva mare, però també 
quan els vaig sentir callar i 
vaig voler desxifrar o, més 
exactament, llegir el seu 
silenci. Les dues experiències 
formen el nus que està feta 
la convivència humana: el dir 
i l'escoltar.” 
                          Octavio Paz !
•Parles sovint amb els 
pares, amb els 
companys? 
• Saps llegir, entendre, el 
silenci dels altres? 
• El teu silenci és una 
comunicació positiva?

"El llenguatge que 
utilitzem és un fidel 
indicador de com ens 
veiem com a persones” 
                 (Stephen R. 

Covey) !
Fes uns moments de 
silenci per pensar en el 
significat d’aquesta 
frase.  !
Després escolta atenta-
ment un comentari 
sobre el que ens diu. !
 (Text adjunt) !
Què en penses? 
 

https:// 
www.youtube.com/
watch?
v=Mpm0joJTJuM 
 
Mira aquest vídeo.  
Què permet que, 
malgrat que nosaltres 
no els entenem, els 
nens del vídeo es 
comuniquin?  !
Què et falta a tu per       
comunicar-te? 

Tots tenim lcapacitat de 
diàleg, però no sempre és 
fàcil.  
• Cal creure en l’altre. 
• Cal entrenar-se 
• Cal valorar en els altres 

allò que tenen de diferent  
• Cal saber que les 

diferències no ens separen, 
sinó que ens enriqueixen 
mútuament. !

La Torre de Babel, símbol de la 
dificultat de comunicar-se. I 
tu, creus que saps dialogar? 
Quan et trobes en un 
problema, saps arreglar la 
situació dialogant? 
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!
Per comentar el dimecres 

Tal com ens parlem a nosaltres mateixos, parlem als altres. Les 
coses que diem i com les diem són un reflex de com ens sentim 
nosaltres i de l’estimació que ens tenim. Quan agafem consciència 
del diàleg intern, quan ens adonem de com parlem, tenim la 
possibilitat de poder-ho canviar, i variar l'actitud envers els altres. 
Per tant, escoltar-se a un mateix és el primer pas per identificar 
què ens diem i com ho diem. 


