
CONVIVÈNCIES 
JUVENILS

la ira-enfado
la por

el fàstic-desgrat
l’alegria

la tristesa-dolor

EMOCIONA’T

Colònia Sant Jordi, del 9 al 11 de desembre de 2016

AQUEST LLIBRET PERTANY A: 
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Una petició de perdó
_________________________________
_________________________________

Una pregària de petició
_________________________________
_________________________________

Una acció de gràcies
_________________________________
_________________________________

Et seguiré - Worship.cat

Els teus camins són bons
Són camins segurs
Només a Tu et seguiré
Saps millor que jo
Allò que em convé
Només en Tu confiaré (en Tu confiaré)

On tu vas, jo hi vaig
On tu vius, jo hi visc
Quan tu et mous, jo em moc
Et seguiré
Si estimes de cor
Jo també ho faré
Si perdo la vida. Et seguiré
Et seguiré

ESCRIU UNA PARAULA 
CONCLUSIÓ DE LES 
CONVIVÈNCIES
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aQuè és el que t’ha impressionat més de la pel·lícula

_____________________________________________________

aQuè és lo que ha volgut transmetre’s la pel·lícula

_____________________________________________________

aQuins sentiments t’ha produït?

_____________________________________________________

aQuina ha estat l’escena més tendre i quina la més dolorosa?

_____________________________________________________

aQuina frase els t’ha impactat més?

_____________________________________________________

LA MEMÒRIA A LLARG TERMINI

EL PENSAMENT ABSTRACTE

EL TREN DEL PENSAMENTELS RECORDS 

ELS SOMNIS PRODUCCIONS

EL SUBCONSCIENT
LES PORS-MALSONS

ELS OBLIDADORS

LA IMAGINACIÓ-IMAGINALANDIA
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- Com son els teus pares? 
__________________________________________
- Te sents insegur de ser fill/a?
__________________________________________
- Trobes que no ets lo suficient bo pels teus pares?
__________________________________________
- Voldries donar-li algo als teus pares 
que ets incapaç de donar-lis?
__________________________________________
- Que notes que falta als teus pares 
per ser un bons pares?
__________________________________________
- Què te pareix que necessiten els teus pares de tu?
__________________________________________
- Què és lo que tu necessites dels teus pares?
__________________________________________
- Quin és la teva pitjor por referent als teus pares?
__________________________________________
- Com te sent amb el que fas pel teus pares?
__________________________________________
- Els vostres pares vos han prohibit realitzar
moltes coses que desitjaríeu? 
__________________________________________
- Compensa el sacrifici, per l’estimació
cap als teus pares?
__________________________________________

ENTREVISTA TELEVISIVA



312 caselles per representar la història de la teva vida
Cerca 12 moments claus: RECORDS ESSENCIALS

i escriu-los en una paraula en cada casella
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

· Per que és tan difícil mostrar l’amor veritable als nostres 
pares o amics?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

· On has posat la teva qualificació més alta? I la més baixa?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

· Quines són algunes coses que pots fer per pujar els teus 
qualificacions baixes?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

TEST DE L’AMOR FAMILIAR



Evangèlic de Sant Mateu - Confiança i neguit

«Per això vos dic: No vos preocupeu per la vostra vida, pensant què menja-
reu o què beureu, ni pel vostre cos, pensant com vos vestireu. ¿No val més 
la vida que el menjar, i el cos més que el vestit?  Mireu els ocells del cel: no 
sembren, ni seguen, ni recullen en graners, i el vostre Pare celestial els ali-
menta. ¿No valeu més vosaltres que no pas ells? ¿Qui de vosaltres, per més 
que s’hi esforci, pot allargar d’un sol instant la seva vida?  I del vestit, per què 
vos en preocupeu? Fixeu-vos com creixen les flors del camp: no treballen ni 
filen,  però vos asseguro que ni Salomó, amb tota la seva magnificència, no 
anava vestit com cap d’elles.  I si l’herba del camp, que avui és i demà la tiren 
al foc, Déu la vesteix així, ¿no farà més per vosaltres, gent de poca fe?  Per 
tant, no vos preocupeu, pensant què menjareu, o què beureu, o com vos 
vestireu.  Tot això, els pagans ho busquen amb neguit, però el vostre Pare 
celestial ja sap prou que en teniu necessitat. Vosaltres, busqueu primer el 
Regne de Déu i fer el que ell vol, i tot això vos ho donarà de més a més.  No 
vos preocupeu, doncs, pel demà, que el demà ja s’ocuparà d’ell mateix. Cada 
dia en té prou amb els seus maldecaps» (Mt 6,25-33)

1 • Què et crida l’atenció d’aquest text?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2 • Què te preocupa dins la vida?
_______________________________________________________
___________________________________________________

3 • Déu és un Pare que té cura de nosaltres. Confies en ell?
Com entens i vius aquesta confiança en Déu?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4 • Potser que la vida sigui més que l’aliment i el vestit? 
Què és la vida per a tu?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5 • Com a cristians tenim la missió de participar en el projecte
de Jesús que és estimar. Quines conseqüències pràctiques
té ser cristià?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4 91. L’amor és pacient.
Sóc pacient amb els meus pares. Tracto de veure les coses des del seu punt de vista 
per entendre que és el que el motiva. És difícil que em faci enfadar.
     Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sempre
2. L’amor és bondadós.
Sóc atent i considerat amb els meus pares. Busco el millor per a ells. Estimo el que fan 
per mi i les ho faig saber.   Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sempre

3. L’amor no és envejós.
No m’enfado quan els meus pares fan alguna cosa que no puc fer. No porto el compte 
de les coses que els meus pares tenen l’oportunitat de fer (o tenir).
     Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sempre
4. L’amor no és jactanciós.
No pretenc ser la persona més important en la meva família. No vull rebre massa aten-
ció. Intento fer que els meus pares se sentin important.
     Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sempre
5. L’amor no és orgullós.
Penso que sóc millor que els meus pares. Faig sentir malament els meus pares quan 
sento que no compleixen amb les meves expectatives.
     Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sempre
6. L’amor no es comporta amb rudesa.
No li contesto de mala manera els meus pares. No tracto deliberadament de ferir els 
meus pares amb les meves accions o amb paraules.
     Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sempre
7. L’amor no és egoista.
No tracto que els meus pares faci sempre les coses a la meva manera. No demano 
que els meus pares s’emmotlli als meus desitjos només per fer les coses més fàcils 
per a mi.
     Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sempre
8. L’amor no s’enfada fàcilment.
M’enfado amb els meus pares quan no fa el que desitgen. Faig enrabiar intencional-
ment els meus pares.   Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sempre

9. L’amor no guarda rancor.
Perdono els meus pares. No li guardo rancors, ni em burlo dels seus errors.
     Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sempre
10. L’amor no es delecta en la maldat, sinó que s’alegra amb la veritat.
Em ric dels errors dels meus pares. Intento donar-li suport quan passen per moments 
difícils.     Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sempre
11. L’amor no es rendeix.
Quan m’enuig amb els meus pares, no deixo que això s’interposi en la nostra relació. 
M’esforço per resoldre sanament els nostres problemes.
     Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sempre
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8 55 capells per pensar

- Com t’has sentit amb un capell i rol que no era el teu?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

- Què és el que vos ha impactat més?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

- El que vos ha resultat més desagradable
________________________________________________________________
________________________________________________________________

- Quines emocions i sentiments heu tingut? Han estat positius o negatius?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

El camí incomparable de l’amor
Si jo parlés els llenguatges dels homes i dels àngels però no esti-
més, seria com una esquella sorollosa o un címbal estrident. 

Si tingués el do de profecia i penetrés tots els designis amagats 
de Déu i tot el coneixement, si tingués tanta fe que fos capaç de 
moure les muntanyes, però no estimés, no seria res. 

Si repartís tots els meus béns als pobres, fins i tot si em vengués 
a mi mateix per esclau i tingués així un motiu de glòria, però no 
estimés, de res no em serviria. 

El qui estima és pacient, és bondadós; el qui estima no té en-
veja, no és altiu ni orgullós, no és groller ni egoista, no s’irrita 
ni es venja; no s’alegra de la mentida, sinó que troba el goig 
en la veritat; tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho 
suporta. 

L’amor no passarà mai. 

Vindrà un dia que el do de profecia serà inútil, que el do de par-
lar en llengües s’acabarà, que el do de conèixer serà també in-
útil.  Ara els nostres dons de coneixement i de profecia són limi-
tats. Però quan vindrà allò que és perfecte, serà inútil allò que és 
limitat.

Quan era un infant, parlava com un infant, pensava com un infant, 
raonava com un infant; però d’ençà que sóc un home, tinc per 
inútil el que és propi dels infants.  

Ara hi veiem de manera fosca, com en un mirall poc clar; després 
hi veurem cara a cara. Ara el meu coneixement és limitat; després 
coneixeré del tot, tal com Déu em coneix. 

Mentrestant, subsisteixen la fe, l’esperança i l’amor, tots tres; 
però l’amor és el més gran. (1Cor 13, 1-13)
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EXPRESSA ELS TEUS SENTIMENTS DIBUIXANT . . . 


