PERSONATGE
Maria Teresa de Calcuta
PERSONATGE
Cleòpatra
PERSONATGE
Gemma Mengual

PERSONATGE
Mercè Rodoreda

Pensa en tres persones
importants a la teva vida.
Què és el que les fa
importants?

PERSONATGE
Miguel de Cervantes

Pensa en un desig de futur.
Quin és i què fas per a
aconseguir-lo?

PERSONATGE
Adolf Hitler

Pensa en com has canviat en
els darrers dos anys. Quins
canvis positius has fet? N’hi
ha algun de negatiu?

PERSONATGE
Mahatma Gandhi

Pensa en quines són
les teves fortaleses.
I les teves mancances?

PERSONATGE
Martin Luther King

Pensa en com cuides els teus
amics. Ets un bon amic?
Què pots millorar?

PERSONATGE
Albert Einstein

Pensa en com et relaciones
amb els teus pares. Estàs
satisfet amb la relació que
teniu? Què podeu millorar?

CANÇÓ
Bon dia

PARAULES
sorpresa - somriure - núvol

PARAULES
cim - serralada - refugi

CANÇÓ
Yellow Submarine

CANÇÓ
Pujarem dalt dels cims

PARAULES
trobada - paraigua - tifa

PARAULES
xat - pantalla - connexió

CANÇÓ
L’hora dels adéus

CANÇÓ
Els segadors

PARAULES
ungla - peu - aixella - petó

PARAULES
amics - amants - orgia

CANÇÓ
YMCA

CANÇÓ
Jennifer

PARAULES
carícia - bufetada - jutge

PARAULES
llengua - traductor - petó

CANÇÓ
Bailando

CANÇÓ
Vella xiruca

PARAULES
tresor - vaixell - aigua

PARAULES
pèls - trena - dits

PERSONATGE
Che Guevara

CANÇÓ
Arrels

PERSONATGE
Marie Curie

PARAULES
matí - amor - vosaltres - llum

CANÇÓ
Tant de bo els meus somnis
(Doraemon)
PARAULES
tenda - botes - cim - febre

PERSONATGE
Mao Tse-Tung

CANÇÓ
Macarena

PARAULA
Religió

PART DEL COS
Cap

PART DEL COS
Genoll

PARAULA
Gènere

PARAULA
Sostenible

PART DEL COS
Colze

PART DEL COS
Taló

PARAULA
Origen

PARAULA
Formació

PART DEL COS
Cul

PART DEL COS
Llengua

PARAULA
Diners

PARAULA
Entorn

PART DEL COS
Peu

PART DEL COS
Pit

PARAULA
Edat

PARAULA
Recursos

PART DEL COS
Dit índex

PART DEL COS
Melic

PARAULA
Sexualitat

PARAULA
Intel·ligència

- Si em fas pessigolles…
- Si em fas plorar…
- Si em fas somriure…

PARAULA
Pobresa

- Quan els altres em mirin vull
que hi vegin…
- Em disfressaria de…
- Em dedicaria a…

PART DEL COS
Espatlla

- M’agrada que la gent sàpiga
que…
- No explico que…
- M’agrada saber

PART DEL COS
Nas

Pensa en com et relaciones
amb els teus caps.
Què els vols agrair?
Què els vols demanar?

- Em sento….
- Massa gent ho passa malament.
- Impotència de…

Pensa en el teu passat.
Què canviaries? Per què?

- Em fa tanta ràbia que...
- Odio…
- Em sento tan inútil davant de
tot el que passa al món...
- M’enfado molt quan…

A quins valors de vida
dones més importància?
Com condicionen el teu
dia a dia?

- Em sento…
- Sóc capaç de…
- Se’m dibuixa un somriure quan…
- Els altres m’aporten…

- Sóc feliç quan…
- Quan és possible...
- Un somni…

Tens temps per a dedicar-te
a tu mateix? Com et cuides?

Explica el teus últims
minuts del dia, just abans
d’adormir-te dins del llit.

- Invertiria temps en…
- Agraeixo que els altres hagin…
- Voldria que tothom…

- La incertesa del futur em fa…
- M’agradaria ser més capaç.
- Coses que em fan por…
- Angoixa és…

- M’indigna….
- Em motivo quan…
- Tot ha valgut la pena si…

Pensa en com et relaciones
amb els altres membres
de la branca.
Et relaciones igual amb
tots? A qui et vols acostar?

- “L’amor és saber trobar la meva
felicitat en la dels altres”
- Aquella persona que em fa sentir
feliç…
- Deixar les coses una mica millor
de com les hem trobat…

- Em sento….
- Què m’espanta de mi mateix/a?
- De vegades penso que no em
conec…
- No puc… Ni podré…

