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Som ja a la recta final del curs. Alguns canviareu d’etapa, altres de cicle i 
alguns  arribeu a la fita començada de quan éreu molt petits: el final de la 
vostra etapa a l’escola. Heu intentat aconseguir-la amb plenitud i tots els 
que formem l’escola ens n’alegrem. A tots vosaltres us convidem a gaudir 
de la vida de l’escola. Que els BONS DIES us ajudin a pensar en algun 
moment d’aquest curs i d’aquests anys, que no voldríeu oblidar mai.

En començar la setmana us volem presentar dos casos de solidaritat 
enfront de la malaltia d’en Roger, un alumne de l’escola Vedruna de 
Girona i d’una professora de l’escola de Cardona. Ho trobareu en 
l’ANNEX 1. Llegiu-lo amb atenció i després mireu-vos el vídeo adjunt 
que ens explica com en Roger comença a tenir una petita llum en la 
seva malaltia. Seria interessant que després comuniqueu els vostres 
sentiments
http://tvgirona.alacarta.cat/ultima-hora/capitol/troben-un-donant-compa
tible-per-a-en-roger

Mira’t la imatge i pensa:
“Una teranyina atrapa, esclavitza, et deixa 
immobilitzat i pres”. 
● Em trobo avui així per alguna realitat que 

visc? 
● Com actuo davant de les teranyines del meu 

dia a dia?

Els alumnes de 2n d’ESO ens mostren un vídeo que ens parla sobre la 
desforestació i la importància de conservar el nostre planeta i la seva evolució. 
https://www.youtube.com/watch?v=tovV-cJ8ID4

● Què pots fer tu perque la Terra no arribi al límit que surt en el video? Fes 
un compromís concret per fer-ho possible 

● Quin fenomen creus que és més greu? Per què? 

Avui et convidem a llegir el text de Leonardo Boff sobre la Natura i Déu. El 
trobaràs en l’ANNEX 2
Desprès de llegir l’escrit posa’t en una postura còmode, tanca els ulls i pensa 
en alguna imatge de natura que t’hagi colpit. I tot pensant fes un compromís 
de saber comportar-te com Jesús de Natzaret ho va fer, tal com es desprèn de 
l’escrit.

I per acabar la setmana i començar un nou mes, el 
darrer del curs, els companys de 4t d’ESO en 
presenten aquesta imatge. Mentre la vas mirant 
Pensa:
● Què creius que ens vol dir? 
● Creus que les idees  surten millor si ens venen 

del cor? Ho saps fer? Com ho has de fer?

http://tvgirona.alacarta.cat/ultima-hora/capitol/troben-un-donant-compatible-per-a-en-roger
http://tvgirona.alacarta.cat/ultima-hora/capitol/troben-un-donant-compatible-per-a-en-roger
https://www.youtube.com/watch?v=tovV-cJ8ID4


ANNEX 1. ESCOLA VEDRUNA. ESCOLA SOLIDÀRIA 
Un dels eixos educatius que mou l’Escola Vedruna és la solidaritat. Una 
solidaritat que abraça molts àmbits: l’econòmic, el social, l’educatiu, el de 
la salut... 
       

El concepte de solidaritat no és només per «aprendre’l», sinó –i 
especialment– per viure’l i practicar-lo. És així com mostrem realment allò 
que hem après. 
       

Us volem presentar, doncs, una proposta concreta: 
A les nostres escoles hem viscut recentment dos casos de persones 
vinculades a la nostra Fundació que han tingut la necessitat de rebre un 
trasplantament de medul·la òssia. Un d’ells és en Roger, un alumne de 
l’Escola Vedruna de Girona. I, recentment, es troba en la mateixa 
circumstància una mestra de l’Escola Vedruna de Cardona.  
 

http://tvgirona.alacarta.cat/ultima-hora/capitol/troben-un-donant-
compatible-per-a-en-roger 
 

 
ANNEX 2 
Diu el teòleg brasiler Leonardo Boff: 
“Dedico aquest llibret a la muntanya que en tot temps visita la meva 
finestra. 
A vegades, el sol la calcina. Altres, l’ofega. 
Sovint rep l’assot de la pluja. 
No és estrany que la boira la cenyeixi suaument. 
Mai no l’he sentida queixar-se de la calor o del fred. 
Mai no ha cobrat res per la seva majestuosa bellesa. 
Ni l’agraïment. Ella simplement es dóna. Gratuïtament. 
Quan el sol l’acaricia no és pas menys majestuosa que quan rep el 
batiment del vent. 
No es preocupa que la contemplin. Ni s’enfada si la trepitgen. 
Ella és com Déu: tot ho suporta, tot ho aguanta; tot ho accepta.  Déu es 
comporta com ella.  
 


