
Bon dia 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

!11 
Sant Estanuslau

!12 
Sant Juli I

!13 
Sant Hemenegild

!14 
Sant Valerià

!15 
Santa Anastàsia

Durant aquesta setmana 
treballarem el valor de 
la CONSTÀNCIA i 
DISCIPLINA. 
 
Escoltem aquesta frase i 
parlem del que ens 
explica. 
 
“Un viatge de deu mil 
quilòmetres comença 
amb un primer pas”. 
                 Proverbi xinés 
 

Escoltem aquest conte. 
Pensem si nosaltres hem 
estat mai tant constants 
com ho a estat l’eruga. !
En quin moment ho hem 
estat?  !
Perquè creieu que és 
important fer aquest 
esforç? !!!!!!!!!

Diuen que el creixement 
del Bambú  passa per estar 
uns set anys enterrat sota 
terra fins que al cap 
d’aquest temps creix en 3 
mesos ben esplendorós. !
La constància del treball 
intern que suposa tot 
creixement ens ajuda a 
mostrar-nos tal com som. !
 

Avui ens fixarem en la 
disciplina. !
Quan parlem de 
disciplina ens referim a 
aquell valor que ens fa 
ser organitzats, 
constants i perseverants 
per tal d’aconseguir uns 
determinats objectius. !!!!!

Observa aquest vídeo i 
reflexiona sobre el 
missatge que ens dóna 
que és molt diferent del 
que ens arriba dels de 
comunicació. 
 
https:// 
www.youtube.com/
watch?
v=76FEWcyFCwM 
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L'ERUGA	  I	  LA	  PAPALLONA	  

Una	  petita	  eruga	  caminava	  un	  dia	  en	  direcció	  al	  sol.	  Molt	  prop	  del	  camí	  es	  trobava	  una	  
llagosta.	  	  

-‐	  Cap	  a	  on	  et	  dirigeixes?	  -‐	  li	  va	  preguntar	  -‐.	  

	  Sense	  deixar	  de	  caminar,	  l'eruga	  va	  contestar:	  	  

-‐Vaig	  tenir	  un	  somni	  anit:	  vaig	  somiar	  que	  des	  de	  la	  punta	  de	  la	  gran	  muntanya	  jo	  mirava	  
tota	  la	  vall.	  Em	  va	  agradar	  el	  que	  vaig	  veure	  en	  el	  meu	  somni	  i	  he	  decidit	  realitzar-‐ho.	  	  

Sorpresa,	  la	  llagosta	  va	  dir	  mentre	  la	  seva	  amiga	  s'allunyava:	  

-‐	  Deus	  estar	  boja!,	  com	  podràs	  arribar	  fins	  aquell	  lloc?,	  tu?,	  una	  simple	  eruga?	  ....	  una	  
pedra	  serà	  una	  muntanya,	  un	  petit	  toll	  un	  mar	  i	  qualsevol	  tronc	  una	  barrera	  
infranquejable...	  

	  Però	  el	  l’orugueta	  ja	  estava	  lluny	  i	  no	  la	  va	  escoltar.	  El	  seu	  diminut	  cos	  no	  va	  deixar	  de	  
moure's.	  De	  sobte	  es	  va	  escoltar	  la	  veu	  d'un	  escarabat	  preguntant	  cap	  a	  on	  es	  dirigiria	  
amb	  tanta	  obstinació.	  L'eruga	  va	  contar	  una	  vegada	  més	  el	  seu	  somni	  i	  l'escarabat	  no	  va	  
poder	  suportar	  el	  riure,	  va	  fer	  una	  gran	  riallada	  i	  va	  dir:	  

-‐	  Ni	  jo,	  amb	  potes	  tan	  grans,	  intentaria	  realitzar	  alguna	  cosa	  tan	  ambiciosa-‐.	  I	  es	  va	  quedar	  
en	  el	  terra,	  mort	  de	  riure.	  

L'eruga	  va	  continuar	  el	  seu	  camí,	  havent	  avançat	  ja	  uns	  quants	  centímetres.	  	  

De	  la	  mateixa	  manera	  l'aranya,	  el	  talp	  i	  la	  granota	  li	  van	  aconsellar	  al	  nostre	  amic	  desistir:	  
"No	  ho	  aconseguiràs	  mai!"	  li	  van	  dir,	  però	  en	  el	  seu	  interior	  havia	  un	  impuls	  que	  l’obligava	  
a	  seguir.	  	  

Ja	  esgotada,	  sense	  forces	  i	  a	  punt	  de	  morir,	  va	  decidir	  parar	  a	  descansar	  i	  construir	  amb	  el	  
seu	  últim	  esforç	  un	  lloc	  on	  passar	  la	  nit.	  "Estaré	  millor",	  va	  ser	  l'últim	  que	  va	  dir	  i	  va	  morir.	  	  

Tots	  els	  animals	  de	  la	  vall	  van	  anar	  a	  mirar	  les	  seves	  restes.	  Deien:	  “aquí	  estava	  l'animal	  
més	  boig	  del	  camp,	  ha	  construït	  un	  monument	  a	  la	  insensatesa.	  Ha	  	  mort	  per	  voler	  
realitzar	  un	  somni	  irrealitzable”.	  

Era	  un	  matí	  que	  el	  sol	  brillava	  d'una	  manera	  especial	  i	  tots	  els	  animals	  es	  van	  reunir	  
entorn	  d'allò	  que	  s'havia	  convertit	  en	  un	  advertiment	  per	  als	  atrevits.	  De	  sobte	  van	  
quedar	  atònits,	  aquella	  crosta	  dura	  va	  començar	  a	  trencar-‐se	  i	  amb	  sorpresa	  van	  veure	  
uns	  ulls	  i	  unes	  antenes	  que	  no	  podien	  ser	  les	  de	  l'eruga	  que	  creien	  morta.	  A	  poc	  a	  poc,	  
van	  anar	  sortint	  les	  belles	  ales	  de	  papallona	  d'aquell	  impressionant	  ésser	  que	  tenien	  al	  
davant,	  el	  qual	  realitzaria	  el	  seu	  somni,	  el	  somni	  pel	  qual	  havia	  viscut,	  pel	  qual	  havia	  mort	  
i	  pel	  qual	  havia	  tornat	  a	  viure.	  Tots	  s'havien	  equivocat.	  	  

L’eruga	  havia	  vençut	  molts	  obstacles	  en	  el	  seu	  camí	  llarg	  i	  difícil,	  no	  es	  va	  deixar	  
vèncer...	  va	  ser	  constant...	  i	  els	  seus	  somnis	  es	  van	  convertir	  en	  realitat.  


