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Durant aquesta setmana celebrarem dues dates molt importants pel 
nostre país: la festa dels  patrons de Catalunya. Comencem la setmana 
amb la festa de Sant Jordi i l’acabarem amb  la festa de la Mare de Déu 
de Montserrat. Tenim al davant una bona oportunitat per viure tot allò que 
és ben nostre. la nostra llengua, els nostres costums, les nostres 
tradicions, les nostres creences… En definitiva tot allò  que configura la 
nostra manera de ser.

Avui és Sant Jordi. La festa del llibre i de la rosa, de les 
llegendes, dels dracs i princeses. També és una festa dedicada a 
la poesia i a la cançó. 
Avui et convidem a escoltar una pregària feta per Salvador Espriu 
en forma de poema. Segueix atentament la seva lletra mentre 
demanes al “Senyor Sant Jordi” el millor per la nostra terra. 
https://www.youtube.com/watch?v=yV1QuHkocVo
Que tinguem una gran Diada de Sant Jordi!

Durant les properes setmanes farem el Bon Dia a partir de les propostes fetes 
pels alumnes, professors o pares de l’escola. 
Els alumnes de 3r d’ESO ens ofereixen avui un text que “ens parla sobre les 
coses boniques de la vida  que sovint ens pasen per alt”.  Trobarem el text en 
l’ANNEX. Llegim-lo amb atenció i aprenguem a gaudir de tot allò que tenim.

Els nostres companys de 4t de Secundària ens proposen per avui escoltar la 
cançó que porta per títol “Fora de joc” de Lídia Guevara, Elena Gadel i Manu 
Gui
https://www.youtube.com/watch?v=FkUI7w8TqhQ
Escolteu-la  i penseu si en algun moment us heu pogut sentir representats  
per el que diu.

Un grup d’alumnes de 2n de Secundària ens han fet 
arribar aquesta frase en format d’imatge. Ens diuen:
“No cal ser perfecte n'hi tenir-ho tot per ser feliç”. 
I ens conviden a reflexionar tots junts sobre el seu 
missatge. 
Què en penseu?

Avui és la festa de la Mare de Déu de Montserrat. Et convidem a 
escoltar el cant del Virolai que cada dia l’Escolania de Montserrat 
canta a la MORENETA. Aquest cant el va escriure Mn. Jacint 
Verdaguer i el va musicar Josep Rodoreda.
Unim-nos a l’Escolania i mentre l’anem escoltant i cantant demanem 
a la Mare de Déu de Montserrat  que vetlli sempre per nostra  terra.

http://www.youtube.com/watch?v=x1omGBjHdHk

https://www.youtube.com/watch?v=yV1QuHkocVo
https://www.youtube.com/watch?v=FkUI7w8TqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=x1omGBjHdHk


BONIC 
  

Bonic és anar sempre amb un somriure als llavis,  
bonic és contagiar la teva alegria,  
bonic és aquell gest d’efecte inesperat,  
bonic és ser lliure, bonic és no pensar, bonic és imaginar,  
bonic és creure que tot és possible,  
bonic és respirar profundament i deixar anar l’aire a poc a poc, sense pressa,  
bonic són els moments de rialles, xerrades amb amics que duren i duren,  
bonic és saber que sempre tindràs algú que et farà costat,  
bonica és una abraçada regalada,  
bonic és lluitar per el que tu vols,  
bonic és escoltar aquella cançó especial,  
bonic és estimar, bonic és ser estimat, bonic és saber que et troben a faltar, 
boniques son les persones i tot el que podem arribar a fer,  
bonic és sentir les ganes de riure i oblidar els problemes,  
bonic és saber que pensen en tu,  
bonica és la vida i són tots aquells petits instants de felicitat que la fan encara més 
bonica. 
 
                                                                          Extret del blog “Pujarem la tristesa dalt les golfes”. 
 


