
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA              curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS                10 – 14 gener 

Aquest curs durant les estones d’acollida reflexionarem sobre el temps: Què podem aprendre del passat? 

Com viure el present? Què esperem del futur? 

Dilluns, 10 

Hem viscut un Nadal diferent, senzill: portem en el cor les vivències que hem compartit amb la família, 

amics i coneguts. Totes diferents, totes úniques, irrepetibles (Com a companys de classe les podem 

comentar)  

Iniciem un nou any amb noves forces, reptes  i il·lusions...  

Visionem aquest vídeo que sempre és actual 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=D-3KLwLkXfA 

  

Dimarts 11 

En la vida no valorem suficient el que tenim i sempre dediquem gran part del nostre temps per tenir o ser 

el millor. I de vegades no ens adonem que en comptes de tenir el millor ens estem fent mal i estem perdent 

coses molt importants.  

https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk 

 

Dimecres 12 

Hi ha vegades que estem pendents tota l’estona del temps o de fer-ho tot a la perfecció i no gaudim del 

que estem fent en aquell moment. Hem de gaudir més del present. 

https://www.youtube.com/watch?v=Js1W4DLSMMg 

 

Dijous 13 

Com molts sabeu, el temps és limitat, la manera del qual l‘utilitzem es el que marca la real diferencia. Creus 

que tot el temps que passes pensant què podria passar si fas alguna cosa val la pena si no ho intentes mai? 

https://www.youtube.com/watch?v=X69Di5dY0Eo 

 

Divendres 14 

Moltes vegades no tenim en compte la rapidesa amb la que passa el temps. Vivim esperant futur, volem 

que arribi l'estiu, Nadal, ens volem fer grans tenir més llibertat... Per aquesta raó no gaudim prou del 

present i quan ens n'adonem, ja és massa tard. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zye28xU3F64 
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