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Motivació

Comencem un nou curs, el qual
significa horaris nous, llibres nous,
matèries noves, professors nous i en
alguns casos, companys i companyes
nous.

El lema del present curs és: “Junts
arribem + lluny” on la primera
paraula és molt important: JUNTS.

Sabem que no estem sols, que vivim
la vida en relació amb els altres. Qui
són aquests altres? Des de la família,
les amistats més properes i els
companys i companyes de la nostra
escola. L’objectiu és treballar,
formar-nos i créixer com a persones
juntament amb els qui ens envolten.

I el construir la nostra vida, assolir els nostres objectius i acomplir els nostres
somnis la fem entre tots, colze amb colze, no individualment ni en grups
tancats. Ho aconseguim compartint forces, qualitats, capacitats, il·lusions i
esperances, i donant-nos suport uns als altres en les dificultats.

Nosaltres ho tenim clar: volem arribar lluny! Volem arribar lluny en els
estudis, en l’amistat, en la solidaritat, en el compromís personal, en la lluita
contra les injustícies… Aquest curs ens proposem que ningú se senti sol,
caminar endavant amb la seguretat de saber que sempre tenim companys de
viatge al nostre costat.

Comencem un nou curs, un nou projecte i fins i tot noves persones que van a
col·laborar amb nosaltres, tots junts.

Després de les vacances, tornem a la nostra responsabilitat i feina. Costa
tornar a començar. No podem deixar-nos portar per la desgana i la desilusió.
Cap gran obra s’ha fet sense passió. Hem de posar passió a la vida, a
l’estudi, a la convivència. Quan acabi el curs sortirem d’aquí millor de com
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hem entrat, sabent més coses, havent millorat el nostra caràcter, tenint més
amics, madurant, éssent millors persones, sentint-nos més agraïts amb la
vida, amb la nostra família, amb Déu.

Diu un proverbi africà: “Si vols anar ràpid ves sol, si vols arribar lluny ves
acompanyat”.  Vols anar lluny aquest curs?

Dinàmica

Per començar, observem el cartell i apliquem la rutina de pensament:
- Què veus?
- Què penses?
- Què et preguntes?

Escolteu la següent cançó: Caminem junts de Doctor Prats
https://www.youtube.com/watch?v=9iQwWp3ykRc

Mira com la nit avui s'encén
I el crit de la nostra gent
Una sola veu que esclata
Mira com fas veure que no em sents
I com si no hi hagués després
Balles perdent la mirada, amunt!
Diga'm si vas trobar la teva sort
Diga'm que et vas guardar tots els records
No t'aturis quan no puguis més
No et rendeixis quan no puguis més
Diga'm que no hem canviat
Que seguim endavant
Que aquesta lluita tindrà un gran final
Hem vingut a tombar les fronteres
Per anar més enllà!
Caminem lluny
I lluny canviem un món
Que junts ens queda a prop
Caminem junts
I junts serem més forts
Avui lluny és més a prop
Mira com el temps ens ha fet grans
A poc a poc i anar tirant
Res ha estat com esperàvem
Mira, tot ens ha volgut canviar

https://www.youtube.com/watch?v=9iQwWp3ykRc
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Però entre els somnis hem trobat
El millor de cada casa
Diga'm si vas trobar la teva sort
Diga'm que et vas guardar tots els records
No t'aturis quan no puguis més
No et rendeixis quan no puguis més
Diga'm que no hem canviat, que seguim endavant
Que aquesta lluita tindrà un gran final
Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà
Caminem lluny, i lluny canviem un món
Que junts ens queda aprop
Caminem junts, i junts serem més forts
Avui lluny és més aprop
Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants
Són els que ens van passant al teu costat
Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants
Són els que van passant
Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants
Són els que van passant al teu costat
Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants
Són els que van passant
Caminem lluny, i lluny canviem un món
Que junts ens queda aprop
Caminem junts, i junts serem més forts
Avui lluny és més aprop

- Quina frase en destacaries d’aquesta cançó? Escolliu-ne una i feu un
cartell per a l’aula que podeu posar a la cartellera, a sobre la pissarra o
al llindar de la porta per a que cada dia quan entreu a classe us motivi.

A continuació posarem en pràctica la faula dels dos ases:

Hi havia una vegada, en un lloc no gaire llunyà, dos ases que estaven lligats per una
corda. El seu amo els va posar dos sacs ben grans de menjar per a cadascú però els
va deixar ben allunyats un de l’altre. Els dos ases, com estaven afamats, van
començar a estirar cadascun del seu costat. Amb totes les forces intentaven arribar
al seu menjar. Després de molta estona d’estirar i estirar, cansats i lastimats, es van
adonar que podien menjar, primer d’una bossa i després de l’altre. I aprenent a
compartir, a anar junts, tots dos ho van aconseguir.
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Seguint la “faula” dels dos ases, lliguem a un
extrem del cordill al braç d’un alumne i l’altre
extrem al braç d’un altre alumne. De tal
manera que tothom estigui aparellat. En un
extrem de la sala tenim unes targetes de
color groc, i en un altre extrem una targeta
de color verd. (Podem posar tantes targetes
com creiem necessàries per tal que la
dinàmica sigui àgil i engrescadora). Cada
alumne té un gomet d’un color enganxat a la
mà (s’han de repartir els gomets segons els
colors de les targetes). Se’ls proposa que
cadascú ha d’anar a buscar una targeta
segons el color assignat i escriure: què és el
que vol aportar enguany al nostre grup
classe. I seguidament ho han d’enganxar a la
pissarra o a una cartolina.

Evangeli

Elecció dels Dotze (Lc 6, 12-19)

Per aquells dies, Jesús se n'anà a la muntanya a pregar, i va passar tota la nit pregant a

Déu. Quan va ser de dia, va cridar els seus deixebles, n'escollí dotze i els donà el nom

d'apòstols: Simó, que anomenà també Pere, Andreu —el seu germà—, Jaume, Joan,

Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Simó, anomenat Zelós,  Judes, fill de

Jaume, i Judes Iscariot, que va ser el traïdor.

Després Jesús va baixar amb ells de la muntanya i s'aturà en un indret pla. Allí hi havia

molts dels seus deixebles i una gran gentada del poble, vinguda de tot el país dels jueus,

de Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó, per escoltar-lo i fer-se guarir de les seves

malalties. Els turmentats per esperits malignes també eren curats. Tota la gent intentava

tocar-lo, perquè sortia d'ell una força que guaria tothom.

Reflexió

Jesús té un grup d’amics i els proposa de treballar en equip per fer arribar
l’amor, la justícia i la pau a tot el món. Cadascú aportarà el seu do, el seu
talent. Jesús els organitzarà amb grups de treball per realitzar aquesta
missió.
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L’equip de treball de Jesús estava format per persones normals, que no
tenien ni riqueses, ni formació, ni posició social. Eren simplement pescadors,
cobradors d’impostos,... persones que no eren ben vistes per la societat
d’aquell moment. Jesús les va tractar sense fer diferències. Tots i cadascun
es van comprometre a portar endavant aquesta missió.

També avui, Jesús de Natzaret ens convida a formar part del seu grup, tal
com va fer fa dos mil anys…

Podeu visionar dues escenes de la crida a Pere, la primera de la sèrie The
Chosen (en anglès) https://www.youtube.com/watch?v=z49zw1jMPo4 i la segona
de la película Son of God (Hijo de Dios)

https://www.youtube.com/watch?v=Ac9U4yrA0qw&t=7s

Pregària

Dóna'm, Senyor, un cor vigilant,
perquè cap pensament irreflexiu no m'aparti de tu;
un cor noble, que cap sentiment indigne no envileixi,
que cap segona intenció no faci decantar del camí;
un cor fort, que cap duresa no trenqui;
un cor lliure, que cap passió no subjugui.
Dóna'm, Senyor, un enteniment que et conegui,
un desig que et cerqui,
una saviesa que et trobi, una vida que et plagui,
una constància que recolzi confiadament en tu
i una confiança que finalment t'aconsegueixi.

Sant Tomàs d’Aquino

Cançó-Pregària

Pare de l’home (Kairoi)

En sentir la nostra veu
que s'eleva com un cant de llibertat
és la fe que avui ens uneix
i ens recorda el teu missatge d’esperança.

Naixeran d’un mateix cor
que batega i dóna força en comunió

https://www.youtube.com/watch?v=z49zw1jMPo4
https://www.youtube.com/watch?v=Ac9U4yrA0qw&t=7s
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gestos com llavor d’amor
per la vida i el respecte al nostre poble.

Oh Pare nostre, tu que vols l’alliberament
dóna’ns la força d’escoltar i actuar,
des de la vida, t’estimem i t’anunciem
i compromesos amb el món d’ara i aquí.

Perquè som poble de Déu
una terra de justícia hem de sembrar
som llavor que ara germina
signe de la teva vida compartida.
Seguiran els nostres peus
les petjades que has deixat al caminar.
El teu poble és qui confia
des del més profund respecte a la vida.

Oh Pare nostre…

https://www.youtube.com/watch?v=nGsmX1QRl4U Pare de l’home

https://www.youtube.com/watch?v=nGsmX1QRl4U

