
L’educació no és omplir un cubell, sinó encendre la flama. (W. B. Yeats) 

L’eduació no només enriqueix la cultura. És la primera condició per a la llibertat, la 
democaràcia i el creixement sostenible. (K. Annan) 

La finalitat de l’educació és subtituir una ment buida per una ment oberta. (M. Forbes) 

No vaig treballar cap dia en la meva vida —tot va ser diversió. (T. Edison) 

Si ho recordéssim tot, ens trobaríem en una situación tan penosa com si no recordéssim res. 
(W. James) 

L’humor és sens dubte el comportament més important del cervell humà. (E. De Bono) 

Qui sigui seriós en temes ridículs será ridícul en els temes seriosos. 

La gent que pitjor ocupa el temps és la mateixa que desp´res es queixa que mai no hi ha prou 
temps. 

Els analfabets del segle XXI no seran aquest que no sàpiguen llegir i escriure, sinó qui no 
sàpiga aprendre, desaprendre i reaprendre. (A. Toffler) 

Aprendre a ignorar les coses és un dels grans camins cap a la pau interior. (R J Sawyer) 

La creativita tés permetre’t els errors. L’art és saber quins has de conservar. ( S Adams) 

El regal més gran que pots fer a una persona no és compartir la teva riquesa sinó mostrar-li’n 
la seva. (B Disraeli) 

La forma natural d’aprendre de l’ésser humà és amb l’error i no pas amb l’exemple. (F Hoyle) 

Per aprendre, cal voler tque t’ensenyin.  

Com més oberts estiquem cap als nostres sentiments, millor podrem llegir els dels altres. (D 
Goleman) 

No actuïs amb els altres com t’agradaria que actuessin amb tu. Pot ser que no tinguin els 
mateixos gustos. (G B Shaw) 

La diferencia entre memoritzar dades i crear “sentit” és allò que diferencia l’aprenentatge 
superficial del profund. (C Rose) 

El procés d’associació i consolidació només esdevé durant els descansos. (Dr. A Hobson) 

Les creences de la gent sobre les seves habilitats tenen un efecte trascendental sobre 
aquestes habilitats. (A Bandura) 

Una persona es torna valenta fent coses valentes. (Plató) 

El joc i la seriositat pot passar alhora, i aquesta possibilitat defineix la condició mental ideal. (j 
Dewey) 

 


