
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA           curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS       27 setembre – 1 octubre 

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 27  Es tasca de tots  https://www.youtube.com/watch?v=21zGTj9BctU&t=2s 

Tots els qui, d’alguna manera, lluiten per la causa de l’home estan amb nosaltres. 

«Secretament, potser, però realment, no hi ha un sol combat per la justícia -per 

equívoc que sigui el seu rerefons polític- que no estigui silenciosament en relació amb 

el regne de Déu, encara que els cristians no ho vulguin saber. On es lluita pels 

humiliats, els aixafats, els febles, els abandonats, allà es combat en realitat amb Déu 

pel seu regne, se sàpiga o no, ell ho sap» (Georges Crespy). 

Els cristians hem de valorar amb goig tots els èxits humans, grans o petits, i tots els 

triomfs de la justícia que s’assoleixen en el camp polític, econòmic o social, per 

modestos que ens puguin semblar. Els polítics que lluiten per una societat més justa, 

els periodistes que s’arrisquen per defensar la veritat i la llibertat, els obrers que 

aconsegueixen una major solidaritat, els educadors que es desviuen per educar per a 

la responsabilitat, encara que no semblin sempre ser dels nostres, «estan a favor 

nostre», ja que estan treballant per un món més humà. 

Dimarts 28 

Aquest vídeo reflecteix moltes coses importants: ens ensenya com aprofitar el temps 

al màxim per aconseguir  arribar a l’èxit. 
https://www.youtube.com/watch?v=CfEOwQnd-OM 

Dimecres 29 

Al igual que nosaltres, la nostra ciutat també ha anat canviat amb els anys. És molt 

important saber d’on venim, perquè gràcies als nostres avantpassats som les 

persones que som avui en dia. Perquè no només la nostra escola ha evolucionat, sinó 

que tota la ciutat i la societat també. 

https://youtu.be/9sBK8yiy2ZI 

Dijous 30 

El vídeo ens vol fer reflexionar sobre el fet que no ens podem tancar en el nostre 
món, mentre ens penedim dels nostres errors del passat i esperem que el futur 

s’arregli per si sol. Hem de saber que esperar a que les coses surtin bé amb el pas del 
temps, no és una bona idea. Tenim el futur a les nostres mans, nosaltres decidim el 

nostre futur. 

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

 

Divendres 1 

El Javier Iriondo ensenya que no ens hem d’oblidar els errors del passat i amagar-los 

sino aprendre què fer amb ells i donar-nos una lliçó a nosaltres mateixos. 

https://youtu.be/oSx2cPg6zhQ 
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