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Avui és festa. Gaudeix-ne 

tot recordant el dia de 

TOTS SANTS i la 

T’has preguntat mai perquè

ets capaç de descobrir el teu

entorn? Els sentits ens hi
U S T

Novembre

TOTS SANTS i la 

Castanyada.

entorn? Els sentits ens hi

ajuden.

Durant aquesta setmana ens

escoltarem a nosaltres

mateixos a través del sentit

del GUST. Tastem sabors

diferents salat, dolç, amarg…

i aquests ens donen 

informació.

G
Fes servir la teva imaginació. 

Tens que parar una taula amb

tota una colla d’aliments

agradables i no agradables al 

gust, però tots són necessaris

pel teu creixement. Quins

posaries? Perquè?

U
Mirant aquest vídeo: “El 

gust és nostre!”quines

sensacions et transmet?

https://www.youtube.com/

watch?v=Dr8WOSs5B6g

.

S
Mirem les imatges i 

pensem en el seu gust.

De la mateixa manera 

que gaudim del gust dels

aliments, pensem quin

gust podem donar 

nosaltres a la vida?

T
Escolta el conte que el 

professor et llegirà. Quin

missatge en treus?

“El pot de vidre i el cafè”



EL POT DE VIDRE I EL CAFE 

Un professor, davant els seus alumnes de la classe de filosofia, sense dir ni 
una paraula, va agafar un pot gran de vidre i va procedir a omplir-lo amb pilotes 
de golf. Després va preguntar als estudiants si el pot estava ple. Els estudiants 
van estar d'acord a dir que sí. 

El professor va agafar una capsa plena de perdigons i la va buidar dins del pot. 
Aquests van omplir els espais buits que quedaven entre les pilotes de golf. El 
professor va tornar a preguntar als estudiants si el pot estava ple i ells van 
tornar a dir que sí. 

Després, el professor va agafar una capsa amb sorra i la va buidar dins del pot. 
Evidentment la sorra va omplir tots els espais buits i el professor va tornar a 
preguntar si el pot estava ple. 

En aquesta ocasió, els estudiants van respondre amb un sí unànime. 

El professor, ràpidament, va afegir dues tasses de cafè al contingut del pot i, 
efectivament, va omplir tots els espais buits entre la sorra. 

Els estudiants reien. Quan les riallades es va anar apagant, el professor va dir:  

«Vull que us adoneu que aquest pot representa la vida. Les pilotes de golf són 
les coses importants com la família, els fills, la salut, els amics, l'amor, coses 
que t'apassionen. Són coses que, encara que perdéssim tota la resta i només 
ens quedessin aquestes, les vostres vides encara estarien plenes. 

Els perdigons són les altres coses que ens importen, com la feina, la casa, el 
cotxe,... 

La sorra és la resta de petites coses. 

Si primer posem la sorra en el pot, no hi hauria espai per als perdigons, ni per a 
les pilotes de golf. El mateix passa amb la vida. Si utilitzem tot el nostre temps i 
energia en les coses petites, mai no tindrem lloc per a les coses realment 
importants. 

Para atenció a les coses que són crucials per a la teva felicitat. 

Parla amb els amics, dóna't temps per la família,  practica el teu esport o 
afecció favorita, estudia, informa’t, llegeix. Sempre hi haurà temps per fer les 
coses poc importants. Ocupa't primer de les pilotes de golf, de les coses que 
realment t'importen. 

Estableix les teves prioritats, la resta només és sorra». 

Un dels estudiants va aixecar la mà i va preguntar què representava el cafè. 

El professor va somriure i va dir:  



«Que bé que em facis aquesta pregunta! El cafè és per demostrar que encara 
que la teva vida et sembli plena, sempre hi ha lloc per a un parell de tasses de 
cafè amb un amic.  El cafè ajuda a donar gust a la trobada”  


