
 Bon dia Eso 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

24 
Sant Eusebi

25 
Sant Marc

26 
Sant Isidor

27 
Mare de Déu de 

Montserrat

28 
Sant Pere Chanel

Ahir vam celebrar la 
festa de Sant Jordi a 
Plaça i als carrers de 
Vic. És just que avui, 
dins de la nostra 
setmana de tant 
contingut català, 
recordem la figura del 
nostre Patró en el BON 
DIA.  
Escolteu aquest poema 
de Salvador Espriu. 
(veure Annex 1)

Els alumnes de 1r d’ESO 
ens ofereixen aquest 
conte. Llegiu-lo amb 
atenció i copseu el seu 
missatge. 
Què en penseu? 
(veure Annex 2)  

Els alumnes de 6è de 
primària ens 
comparteixen aquesta 
imatge. Som en temps 
de flors, ocells cantant, 
bon temps i dies més 
llarg. La primavera ens 
transmet VITALITAT i 
 ALEGRIA.  
Feu silenci i mireu amb 
atenció aquesta imatge. 
Què us suggereix? 
Quines sensacions us 
transmet? 
 

Avui és la 
festa de la 
Mare de 
Déu de 
Montserrat, 
copatrona 
de 
Catalunya.  

Us convidem a escoltar el 
Virolai, la cançó que cada dia 
canta l’escolania a la Mare 
de Déu de Montserrat. 
Escoltem-la mentre 
demanem que tots els que 
formem  “la catalana terra” 
treballem per construir un 
món de pau i germanor.  
https:// 
www.youtube.com/
watch?v=7-Fkh3mUqWY

Els alumnes de 5è de 
primària ens plantegen 
com volem agafar-nos 
la vida. Tot és qüestió 
d’actitud. 
Mireu el vídeo i opineu: 
com us agafeu la vida?  
https:// 
www.youtube.com/
watch?v=NtyZxqg9Lxw  
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ANNEX 1 

Senyor Sant Jordi 

Senyor Sant Jordi, patró,  
cavaller sense por, 
guarda’ns sempre del crim 
de la guerra civil. 
Allibera’ns dels nostres pecats 
d’avarícia i enveja, 
del drac de la ira i de l’odi entre germans,  
de tot altre mal. 
Ajuda’ns a merèixer la pau 
i salva la parla de la gent catalana. 
Amén. 
                                                    Salvador Espriu 

ANNEX 2 

CICATRIUS 

Aquesta és la història d’un vailet que tenia molt mal caràcter. El seu pare li va 
donar un saquet de claus i li va dir que cada cop que perdés la paciència, 
hauria de clavar un clau darrera la porta. El primer dia, el noi va clavar 37 
claus darrera la porta. Les properes setmanes, a mesura que ell aprenia a 
controlar el ser geni clavava cada cop menys claus darrera de la porta. Va 
descobrir que era més fàcil controlar el seu geni que clavar claus darrera de 
la porta. Va arribar el dia que va poder controlar el seu caràcter durant tot el 
dia. Després d’informar el seu pare aquest li va suggerir que retirés un clau 
cada dia que aconseguís controlar el seu caràcter. 

Els dies passaren i el vailet va poder anunciar al seu pare que ja no quedaven 
més claus per retirar… El seu pare el prengué de la mà i el portar fins a la 
porta. Li digué: “has treballat molt dur, fill, meu, però mira tots aquests 
forats de la porta. Mai serà la mateixa. Cada cop que tu perds la paciència, 
deixés cicatrius exactament com les que veus aquí.” 

Tu pots insultar algú i retirar el que has dit, però la manera com li ho diguis li 
pots fer molt mal, i la cicatriu romandrà per sempre. Una ofensa verbal és tan 
feridora com una ofensa física. Els amics són veritablement una joia rara. Et 
fan riure i t’animen a que tinguis èxit. T’ho deixen tot, comparteixen paraules 
d’elogi i sempre volen obrir-nos llurs cors. 
Tenir un amic o amiga és un gran tresor. No el malbaratis.


