
 Bon dia Eso 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

17 
Dilluns de Pasqua

18 
Sant Eleuteri

19 
Sant Lleó IX

20 
Sant Suspici

21 
Sant Anselm

Avui és dilluns de 
Pasqua. Continuem 
celebrant la festa de 
Pasqua i acabem les 
vacances.  
Et desitgem que 
gaudeixis del dia 
 

Diumenge vam celebrar la 
festa de la Pasqua. 
Aquesta festa és tan gran 
que continuarem 
celebrant-la durant 50 
dies.  
Avui et convidem a 
recordar el que significa la 
Pasqua. 
Pels cristians és el triomf 
de la VIDA sobre la mort ja 
que celebrem que Jesús 
ha ressuscitat. Per això 
 podem dir que celebrem 
la VIDA.  
Avui et convidem a fer 
silenci dintre teu i a fer 
present tot allò que per a 
tu té vida i a agrair tota la 
vida que hi ha el teu 
voltant. 
Podriu dir en veu alta tot 
allò que per a cadascú  és 
un signe de VIDA

Et convidem a llegir i 
aprofundir un text que 
ens parla d’unes 
actituds que seria bo 
tinguéssim tots per tal 
de fer la VIDA més 
agradable a nosaltres i 
als altres. 
Per què no continues la 
llista?

Per continuar gaudint de 
la festa de la VIDA anirà 
bé veure i escoltar un 
vídeo sobre la Primavera 
de Vivaldi. Mentre els 
vas mirant agraeix la 
vida que es desvetlla en 
les imatges que el vídeo 
ens ofereix. 
 
https:// 
www.youtube.com/
watch?v=q4LGSxOBLLM 
 

Què et suggereix 
aquesta imatge? 

Què pots fer tu per 
tenir cura de la vida?

Pasqua 2017
   BON DIA    abril Infantil-Primària

https://www.youtube.com/watch?v=q4LGSxOBLLM
https://www.youtube.com/watch?v=q4LGSxOBLLM
https://www.youtube.com/watch?v=q4LGSxOBLLM


 

ACTITUDS PER A FER LA VIDA AGRADABLE 

1. Sigues com la lluna: brilla en la foscor 

2. Sigues com els ocells: menja i beu, canta i vola 

3. Sigues com les flors: enamorades del sol i fidels a les 

seves arrels. 

4. Sigues com la fruita: bella per fora, saludable per dins. 

5. Sigues com el dia: arriba i es retira sense ostentacions. 

6. Sigues com el riu: sempre cap endavant 

7. Sigues com la lluerna: encara que petita emet la seva 

pròpia llum 

8. Sigues com l’aigua: bona i transparent. 

9. Sigues com…. 


