
 Bon dia Eso 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

20 
Sant Nemesi

21 
Sant Pere Damià

22 
Santa Elionor

23 
Sant Fèlix

24 
Sant Modest

Durant aquesta setmana 
continuarem fent el Bon 
dia amb propostes que ens 
han arribat dels alumnes. 
Aquesta setmana són dels 
vostres companys de 2n 
d’ESO i de 4t de Primària. 
Avui els alumnes de 2n 
d’ESO ens diuen: 

“Els errors ens poden 
ajudar a créixer si 
aprenem d'ells” 
 
https:// 

www.youtube.com/watch?
v=vQQeofB0exU 
 
Mira’t el vídeo i recorda 
ocasions on tu has aprés dels 
teus errors. Com et sents en 
recordar-ho? Estas content 
d’haver superat obstacles?

Els alumnes de 4t de 
Primària ens fan arribar 
aquesta imatge sobre 
l’amistat.  

Perquè creus que 
aquesta imatge ens parla 
de l’amistat? 
Quina imatge faries 
servir tu? Per què? 
 

Els alumnes de 4t de 
primària ens ofereixen 
aquest vídeo que  
ens parla de la 
solidaritat i de la 
importància d’ajudar als 
altres.  
 
https:// 

www.youtube.com/
watch?v=jbMkyTZdQJM 
 
I si durant aquesta 
setmana t’animessis a 
visitar alguna persona 
malalta (avi, amic, veí, 
company…)  
Entre tots ens hem 
d’ajudar a seguir endavant 
amb un somriure.

Els alumnes de 2n ESO 
ens aconsellen:  
 
“Fes alguna cosa bona i 
seràs recompensat”.  
 

Què ens vol dir aquesta 
frase?  

Pensa en una bona acció 
que hagis fet i hagis 
obtingut una 
recompensa.  
Estigues atèn per poder fer 
alguna “bona acció” durant 
el dia d’avui.

Avui és la FESTA MAJOR de 
l’escola. En ella recordem 
que Santa Joaquima de 
Vedruna, juntament amb 5 
noies més, va iniciar una 
comunitat religiosa per 
seguir a Jesús més d’aprop i 
per dedicar-se a l’educació 
de les nenes i noies i també 
per tenir cura dels malalts.  
El dia 26 de febrer de 1926, 
ara fa  191 anys, es va inicar 
al Manso la primera escola 
VEDRUNA.  I avui ho 
celebrem.  
Per això serà bo que 
dediqueu un temps especial 
al BON DIA d’avui 
Us convidem a veure un dels 
videos que us proposem  en 
l’annex i que després de 
visionar-ho poseu en comú 
algunes de les idees o frases 
que en el video han sortit i 
que us han agradat 
especialment

Em comunico
 BON DIA  febrer ESO-BAT
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PROPOSTA	PER	LA	FESTA	MAJOR	

Visionar	algún	d’aquests	vídeos:		
 
https://www.youtube.com/watch?v=lNslSpZMuTc 
Vedruna 190 anys - Història de la vida de Joaquima de Vedruna 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hdmDOhCi2zE 
Cançó dels 190 anys amb imatges. 

 

	

	

	


