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Cloenda: CRÉIXER PER DINS

PRESENTACIÓ

Fi de trajecte! Arribem al final de l’itinerari de treball I tu què m’expliques?, dut a terme de la mà
d’en/la Paraorelles i el seu sac d’històries. És el moment de valorar el procés viscut, de prendre
major consciència de l’experiència de creixement. El moment de reflexionar sobre el significat de
créixer: com ens en podem adonar que creixem, quines pistes en tenim, què ha canviat, com ens ho
hem fet; què aporta créixer, la satisfacció que produeix un procés que és il·limitat. Créixer en alçada
té el seu límit, créixer per dins no en té. És, doncs, una oportunitat per prendre més consciència de
la necessitat de créixer com a éssers humans -i de celebrar-ne la possibilitat-.
Quant de temps hi podem destinar? Com és el grup? Quina dinàmica seguirem? Per tal que cadascú pugui seguir el fil que més s’adeqüi a cada situació, no en fem un tractament “d’unitat didàctica”. El que oferim són alguns suggeriments acompanyats d’unes fitxes de treball per si poden
ser útils i facilitar la tasca. Una tira de còmic d’en Quino, un petit fragment de Michael Ende sobre
“escoltar de debò”, algunes paraules per relacionar...: uns pocs elements que poden servir de punt
de partença per a estirar el fil de la reflexió i la conversa. Perquè el veritable “material” d’aquesta
unitat és l’experiència que cada criatura ha viscut. L’important serà convidar-los a adonar-se’n, de
com creixen, i fins a quin punt les possibilitats de creixement són a les seves mans. I que el treball
que han fet ha valgut la pena. Créixer és un camí que, per sort, no té fi!

OBJECTIUS
•

Fer-se conscient del procés de creixement i que també podem créixer per dins.

•

Analitzar la valoració que fan del seu propi aprenentatge.

•

Recopilar i relacionar els coneixements conceptuals treballats durant el curs.

CONTINGUTS
•

Créixer per fora, créixer per dins.

•

“De debò”: escoltar “de debò”, pensar “de debò”, riure “de debò”, créixer “de debò”.

•

Repàs dels continguts del curs.
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ACTIVITATS
ACTIVITAT PRÈVIA: Constatació del pas del temps, del creixement físic

Quino
Convidarem als nens i nenes a mirar la tira de còmic de la Mafalda (la trobareu més endavant com a
material complementari). Els convidarem a mirar-se-la individualment, i posteriorment comentarem
què hi veuen i què ens suggereix.
•
•
•

I tu, com te n’adones que creixes?
Pensa senyals, pistes, indicis que et fan veure que vas creixent.
Parlem-ne...

Recollirem totes les pistes i indicis que vagin sortint. Si n’hi ha que es refereixin a un creixement
que no és el creixement físic, podem crear dues columnes, per distingir els diferents tipus de pista.
L’objectiu serà explorar el sentit de “créixer per dins” a partir de les seves primeres aportacions.
Anirem afinant en les preguntes per tal d’ajudar-los a estirar aquest fil el més possible.
Ja situats en el terreny del creixement “per fora i per dins”, la descripció de Michael Ende sobre
“escoltar de debò” pot ser un bon recurs per a la reflexió sobre els fruits d’aquest creixement.

CRÉIXER PER DINS

“De debò”
“Allò que la petita Momo sabia millor que ningú era escoltar. Això, però, no té res
d’extraordinari, dirà possiblement algú ; al cap i a la fi, escoltar ho pot fer qualsevol.
I, tot i així, està en un error. Escoltar de debò és una cosa que només poques persones
saben fer. I la manera com Momo escoltava era un fet del tot insòlit. Momo escoltava
de tal manera que els pensaments més savis s’emparaven de sobte de la gent menys esperada. I no pas perquè ella els digués o els preguntés res que els ho hagués provocat,
no. Ella s’estava asseguda i únicament escoltava amb atenció i amb el més viu interès. I,
en aquesta actitud, els seus ulls grossos i foscos observaven qui parlava, i aquest sentia
com, tot d’una, se li acudien uns pensaments que mai no hauria ni sospitat”
(de Michael Ende. Momo. ed. Suma de lletres)
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•
•
•
•

Què és el que la petita Momo sabia fer millor que ningú?
Què deu voler dir escoltar de debò?
Pensa què deu ser: riure de debò / parlar de debò / pensar de debò / créixer de debò...
Després parleu-ne entre vosaltres

Créixer per dins és el que fa possible que arribem a ser “persones del tot”, persones de debò, que
escolten de debò, que estimen de debò, que pensen de debò... Per mitjà de la reflexió compartida,
els convidarem a pensar, a concretar, a imaginar, a expressar, a donar valor... a la possibilitat de
“posar-s’hi del tot”, d’anar a fons en tot allò que els éssers humans podem ser i viure.
Amb Otsiera vàrem poder parlar de l’interès pels altres, de l’atenció i el silenci, d’aprendre a mirar
quan sembla que no hi ha res per veure i a escoltar quan sembla que tot està en silenci. Vàrem assajar expressions de gratitud. Amb Rumi i el relat de l’elefant vàrem saber que “sempre hi ha més”,
que podem explorar la realitat de moltes maneres, i que les diferents perspectives ens enriqueixen.
I, també, que per assolir alguna cosa, cal posar-s’hi del tot (endinsar-se al mar per aconseguir la
perla...). Amb el rixi Varuna i Shvetaketu vàrem reflexionar sobre els aspectes subtils de la realitat i la
possibilitat d’estirar fils; i també sobre la possibilitat d’entrenar l’atenció. El relat de la noia del palau
de Rabí Moisès de Lleó ens va permetre saber que podem explorar textos que són plens de paraules pista; paraules com aquelles de Rabí Hil·lel quan deia: “com més es comprèn més s’estima,
com més s’estima més es comprèn”. Amb Jesús vàrem poder pensar sobre el diferent valor de les
coses, sobre “posar-s’hi del tot” i fer les coses de debò, i que només cadascú sap si s’hi ha posat
del tot o no... Hem parlat de savis i sàvies, hem parlat de saviesa...
L’objectiu de la conversa no serà pas fer un repàs exhaustiu del curs, però sí ajudar a relacionar
“créixer per dins” amb tot allò que ho fa possible; “créixer per dins” amb ser savis i sàvies; “créixer per dins” i experiència joiosa. “Créixer per dins” i aventura de la vida... Relacionar “créixer per
dins” amb el treball dut a terme dia a dia, constatar les passes realitzades... i sentir-nos afortunats!

REVISIÓ DE CONTINGUTS CONCEPTUALS
A més dels conceptes treballats que puguin aparèixer en la conversa anterior, potser voldrem dedicar una estona específica a revisar els continguts apresos. Aquest repàs el podem dur a terme
abans d’endinsar-nos en el tema de “créixer per dins” o com a part del mateix.
L’activitat pot arrencar amb la proposta d’acolorir algunes paraules. Més endavant trobareu la fitxa
per aquesta activitat. Es tracta de triar un color per a cada tradició i acolorir les paraules amb el color de la tradició a la qual pertanyen. A partir d’aquí, revisar, completar, preguntar, triar, relacionar...
La fitxa inclou una tria de paraules i deixa espai per a poder-ne afegir més.

•

Trobes a faltar alguna paraula? En podries afegir alguna més?
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VALORACIÓ FINAL
Afegim un full de valoració final amb algunes preguntes. Qui es dirigeix a les criatures, en primera
persona, és qui ha acompanyat tot aquest procés i els demana la seva valoració i quina ha estat la
seva experiència. Per poder respondre a les preguntes cal una presa de consciència sobre el propi
procés i hi convida. La reflexió personal ajuda a arrelar encara més l’itinerari de treball que cada
criatura ha dut a terme, a fer-nos-en més conscients i a posar-hi paraules. Les pròpies paraules. I,
finalment, és –un cop més– una invitació a eixamplar el cor donant gràcies. A celebrar tots plegats
la bona feina duta a terme.

Hem passat ja tot un curs i hem compartit moltes estones. M’agradaria saber què us ha semblat el
que hem anat fent conjuntament.
--

De les històries que ens ha dut en/la Paraorelles, quina t’ha agradat més? Per què?

--

El que hem fet t’ha ajudat a fer créixer els cabells? A ser més alt o més alta?

--

Tot i així, t’ha ajudat a créixer d’alguna manera?

--

Has descobert alguna cosa que no sabies?

--

Recordes alguna cosa que et sembla que no oblidaràs? Alguna cosa molt important? Alguna
cosa que t’hagi sorprès?

--

Has après alguna cosa nova dels companys i de les companyes d’aquesta classe?

--

Si li poguessis donar les gràcies a en/la Paraorelles per què les hi donaries?

En Paraorelles en una imatge final ens convida a fer com ell que “s’atura, escolta, observa, apunta”... I deixa la porta oberta a seguir explorant històries que ens ajuden a créixer de debò. Poden
acabar d’acolorir i completar el dibuix. Si com a activitat inicial cada criatura havia dibuixat el seu
propi Paraorelles, també podrien fer aquí el seu propi dibuix de comiat.
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Annexos

Quino

“De debò”

Allò que la petita Momo sabia millor que
ningú era escoltar. Això, però, no té res
d’extraordinari, dirà possiblement algú ; al
cap i a la fi, escoltar ho pot fer qualsevol.

Il. Cristina Poll

I, tot i així, està en un error.

Escoltar de debò és una cosa que només poques persones saben fer. I la
manera com Momo escoltava era un fet del tot insòlit. Momo escoltava de
tal manera que els pensaments més savis s’emparaven de sobte de la gent
menys esperada. I no pas perquè ella els digués o els preguntés res que els
ho hagués provocat, no. Ella s’estava asseguda i únicament escoltava amb
atenció i amb el més viu interès. I, en aquesta actitud, els seus ulls grossos
i foscos observaven qui parlava, i aquest sentia com, tot d’una, se li acudien
uns pensaments que mai no hauria ni sospitat.
(Michael Ende. Momo)

• Què és el que la petita Momo sabia fer millor que ningú?
• Què deu voler dir escoltar de debò?
• Pensa què deu ser:
		
		
riure de debò
		
parlar de debò
		
pensar de debò
		
créixer de debò
		 ...

• Parleu-ne entre vosaltres.

Tradició HINDÚ
CRISTIANISME

ISLAM
Tradició dels INDIS
de Nord Amèrica

JUDAISME

•

Subratlla el nom de cada tradició religiosa d’un color diferent.

•

Fes el mateix amb la resta de paraules que hi ha: subratlla-les del mateix
color que aquella tradició religiosa amb què tenen alguna relació

Bíblia

Muhàmmad

Otsiera

Rabí Hil·lel

Jesús

Shvetaketu

Rumi

Rixi Varuna
Mesquita

Sinagoga
Església

Minaret
Nou Testament

Hebreu
Inipi
Muetzí

Ioga

Antic Testament
Evangelis

Torà

Alcorà
Veda

Tanak

Hem passat ja tot un curs i hem compartit moltes estones. M’agradaria
saber què us ha semblat el que hem anat fent conjuntament.

• De les històries que us he explicat del sac d’en /de la Paraorelles, quina t’ha
agradat més? Per què?

• El que hem fet t’ha ajudat a fer créixer els peus? A ser més alt o més alta?

• T’ha ajudat a créixer d’alguna manera?

• Has descobert alguna cosa que no sabies?

• Recordes alguna cosa que et sembla que no oblidaràs? Alguna cosa molt
important? Alguna cosa que t’hagi sorprès?

• Has après alguna cosa nova dels companys i de les companyes d’aquesta classe?

• Si li poguessis donar les gràcies a  en/la  Paraorelles, per què les hi donaries?

Recordes?
		

“m’aturo, escolto, observo, apunto...”

Me’n vaig a buscar més històries!
A veure si tu també en trobes alguna!
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