
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA           curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS           13 - 17 desembre 

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, 13  GOSAREM COMPARTIR? 

Els mitjans de comunicació ens informen cada vegada amb més rapidesa del que passa al món. Aquesta 

informació crea fàcilment en nosaltres un cert sentiment de solidaritat amb tants homes i dones, víctimes 

d’un món egoista i injust. Fins i tot pot despertar un sentiment de vaga culpabilitat. Però, al mateix temps, 

fa créixer la nostra sensació d’impotència. Les nostres possibilitats d’actuació són molt minses. Tots 

coneixem més misèria i injustícia que la que podem resoldre amb les nostres forces. Per això és difícil evitar 

una pregunta al fons de la nostra consciència davant d’una societat tan deshumanitzada: «Què podem 

fer?». Mireu aquest vídeo podeu trobar alguna resposta. 

Estad alegres  https://www.youtube.com/watch?v=ojcaXWmjvRU&t=123s 

 

Dimarts 14 

Per conèixer el present hem de saber el passat per aquesta raó ens hem centrat en una celebració molt 

característica de Barcelona per saber-ne una mica més de la seva creació i anteriors celebracions d’aquest 

dia.. https://www.facebook.com/DiputaciodeBarcelona/videos/mirem-el-passat-sant-jordi-

1933/3880133462068749/?extid=SEO---- 

 

Dimecres 15 

Aquest vídeo un missatge clar, no som només el nostre passat, som tot el que hem viscut i el que tenim per 

fer, som el que vulguem ser i no ens hem d’aturar pel remordiment. Si en aquest col·legi algú s’equivoca, 

rectificarà, i ho farà precisament perquè vol seguir intentant i l’error l’haurà fet aprendre. Que el passat no 

impedeixi ser qui volem ser. 

https://www.youtube.com/watch?v=MiIWv1aU7wY 

 

Dijous 16 

En aquest vídeo podem veure un home que explica la seva història i de què es penedeix. Hem de ser més 

conscients del nostre entorn, sobretot d’aquelles persones que confien en nosaltres. Hem d’aprendre a 

valorar el que tenim, i viure el moment, perquè mai sabem quan s’acabarà. 

https://www.youtube.com/watch?v=3WBTX6-B_H8 

 

Divendres 17 

Aquest vídeo val la pena de mirar-lo. Es un poema molt maco, que et fa donar compte de que el temps és 

molt escàs i valuós i que no el pots controlar. No has de perdre el temps has de gaudir-lo. 

https://www.youtube.com/watch?v=egfTp0Wt8uk 
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