dia a dia

a primària

setmana 15-3-2021

Dilluns 15

Explicar: Aproﬁtar el temps
El pare de l’Albert era un home importantíssim i molt ocupat que treballava tantes hores que
sovint havia de treballar els caps de setmana. Un diumenge, l’Albert es va despertar abans
d'hora, i a l'escoltar que el seu pare obria la porta del carrer per sortir cap a l'oﬁcina, va córrer
a preguntar-li:
-Per què has d'anar avui a treballar, papi? Podríem jugar junts...
-No puc. Tinc uns assumptes molt importants que resoldre.
-I per què són tan importants, papi?
-Doncs perquè si surten bé, seran un gran negoci per a l'empresa.
-I per què seran un gran negoci?
-Doncs perquè l'empresa guanyarà molts diners i a mi, és possible que m’ascendeixin.
-I per què vols que t’ascendeixin?
-Doncs per tenir una feina millor i guanyar més diners.
-Que bé! I quan tinguis una feina millor, podràs jugar més amb mi?
El pare de l’Albert es va quedar pensatiu, així que el nen va seguir amb les seves preguntes.
-I per què necessites guanyar més diners?
-Doncs per poder tenir una casa millor i més gran, i perquè tu puguis tenir més coses.
-I per què volem tenir una casa més gran? Per guardar totes aquestes coses noves?
-No, ﬁll, perquè amb una casa més gran estarem més a gust i podrem fer més coses.
L’Albert va dubtar un moment i va somriure.
-Podrem fer més coses junts? Fantàstic! Llavors vés ràpid. Jo esperaré els anys que faci falta ﬁns
que tinguem una casa més gran.
A l'escoltar això, el pare de l’Albert va tancar la porta sense sortir. L’Albert creixia molt ràpid, i
el seu pare sabia que no l'esperaria tant. Així que es va treure la jaqueta, va deixar l'ordinador i
l'agenda, i mentre s'asseia a jugar amb un Albert tan sorprès com encantat, va dir:
-Crec que l'ascens i la casa nova podran esperar alguns anys.
Aquest conte ens ajuda a preguntar-nos per a què estem fent les coses i com fem servir el
nostre temps. Jesús, de vegades veig que tinc molt de temps lliure durant el qual podria fer
moltes coses bones. Però sovint veig també que no aproﬁto com hauria aquestes estones.
Ajudeu-me, Senyor, a dur a terme els meus bons propòsits i a estimar més a tots.

Dimarts 16

Respirar: Fort como una pedra
https://youtu.be/Gyx-eGITcn8
Aquesta
relaxació
per
a
infants
està
especialment dissenyada per ajudar els nens i
nenes a endinsar-se en un espai de calma i
serenitat.

Mirar: When I grow up

Dimecres 17

https://youtu.be/vpTxCV712Go
El vídeo no és un història, és més un missatge
positiu cap als nens: que sigui quin sigui el seu
somni, sigui quina sigui la seva motivació, que lluitin
per ell.
Vull, Jesús, que m'ajudis
a fabricar un món millor amb els meus pensaments,
amb les meves paraules, amb les meves accions,
amb els meus somnis i decisions.
Sóc aquí, Jesús, compta amb mi,
vull que sempre siguis tu
el que dirigeixi la fàbrica del meu cor.

Dijous 18

Transformar: Objectiu de desenvolupament
sostenible 6: Aigua neta i Sanejament
https://youtu.be/P6hqfexZby0
Us presentem l'ODS 6, que busca garantir la disponibilitat i
la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a tots i
totes.
L'aigua és part essencial del món en què volem viure. Ara
mateix hi ha prou aigua dolça al planeta per aconseguir
aquest somni, però el repartiment de l'aigua no és
l'adequat i mentre en uns llocs la preuada aigua ens
sembla un bé sempre disponible, en la majoria del món no
és així. A més, s'espera que l'any 2050, a l'almenys un 25%
de la població mundial viurà en un país afectat per
escassetat crònica i reiterada d'aigua dolça.
Propostes que podem dur a terme (Ampliar la imatge)
https://i.pinimg.com/originals/33/24/98/3324986f3b07c67f
879b59eca869ba7a.jpg

Divendres 19

Celebrar: Sant Josep, Dia del Pare
Avui se celebra el dia del pare coincidint amb
Sant Josep, pare de Jesús.
Sant Josep va ser el pare de Jesús.
Maria i ell el van educar.
Gràcies a ells, Jesús va créixer sensat i generós.
Sant Josep va ser un bon pare
i Jesús va aprendre moltes coses al seu costat:
va aprendre a ser pacient,
va aprendre a fer la feina ben feta,
va aprendre a servir els altres,
va aprendre a ajudar.
Avui preguem per tots els pares del món,
que sàpiguen ser com Sant Josep,
pacients i amables,
i que estimin molt als seus ﬁlls.

