
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA           curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS                23 – 27 maig 

En la recta final del curs mirarem cap al futur repassant els grans reptes que tenim 

plantejats dec ara al futur.   

Dilluns 23  EL GRAN REGAL DE JESÚS 

Segons l’evangeli de Joan, Jesús ens deixa aquest regal: «Us deixo la pau, us dono la meva pau». «Quan 

entreu en una casa, digueu primer: “Pau en aquesta casa”». Per humanitzar la vida, el primer és sembrar 

pau, no violència; promoure respecte, diàleg i escolta mútua, no imposició, enfrontament i dogmatisme. 

Per què és tan difícil la pau? Per què tornem una i altra vegada a l’enfrontament i l’agressió mútua? Només 

els homes i les dones que posseeixen pau poden portar-la a la societat. 

No tothom pot sembrar pau. Amb el cor ple de ressentiment, d’intolerància i de dogmatisme es pot 

mobilitzar la gent, però no és possible aportar veritable pau a la convivència. No ajuda a apropar postures i 

a crear un clima amistós d’entesa, mútua acceptació i diàleg. 

La persona que porta al seu interior la pau de Crist: busca sempre el bé de tots, no exclou ningú, respecta 

les diferències, no alimenta l’agressió, fomenta allò que uneix, mai el que enfronta. 

Siempre a tu lado.  https://www.youtube.com/watch?v=ygK3dDjQwUc 
 

Dimarts 24 

Què és la igualtat de gènere? Des de petits ens ensenyen que hem de tractar a totes les persones per igual, 

siguin nois o noies. Però aquest missatge no sempre arriba a tothom. Amb aquest vídeo volem ensenyar 

què inclús les generacions més noves ho tenen molt clar. 
https://www.youtube.com/watch?v=aLDTy5VQOF0  

 

Dimecres 25 

En aquest vídeo es reflexiona sobre la desigualtat de gènere. Ens ensenya que les feines de les dones no es 

valoren tant com las dels homes, que les noies no tenen les mateixes oportunitats i no estan tant 

conscienciades com els homes. 

https://www.youtube.com/watch?v=6TEl8rvFITs 

 

Dijous 26 

La desigualtat de gènere és present en el nostre dia a dia? És una cosa que en el pas dels anys ha anat 
millorant, però encara queda un llarg recorregut. Si cada persona aporta un granet de sorra podem arribar 
a millorar i fins i tot acabar amb la desigualtat de gènere. Us apunteu a tracta a tothom per igual, a no 
discriminar, ni a fer sentir insegures o inferiors a les dones ?  
https://www.youtube.com/watch?v=FUbA0VTykRk 

 

Divendres 27 

En aquest vídeo ens deixen clar que tant els homes i les dones poden fer les mateixes feines i que tots 
tenen els mateixos drets i que el més important és respectar a les altres persones. 
https://www.youtube.com/watch?v=3TVKnLbwW_M  
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