ADVENT

BON

APRENDRE A VIURE

CANVIEM PER CRÉIXER

DES

setmana 13

DIA
7-11 ANYS

Comencem l’Advent, un temps que ens prepara per celebrar el Nadal. En els
“bons dia” d’aquest temps us anirem oferint tot una colla de moments de
reflexió que us poden ajudar a viure aquest temps d’espera, de somnis, de
desitjos que tots tenim i que ens ajuden a créixer i fer que el nostre entorn
sigui una mica millor. Bon ADVENT a tots!
Iniciem avui el temps d’Advent.

3

Sant Francesc
Xavier

4

Santa Adal

5

Sant Dalmau

6

Sant Nicolau

7

Sant Ambròs

A la web de l’escola, https://www.escorialvic.org/advent
trobaràs algunes informacions que ens aniran explicant el
sentit i les tradicions que es celebren entorn del Nadal.
Obriu el dia 3 i mireu que se’ns proposa.

Escoltar als amics, ajudar-los, comptar amb ells…
Són alguns dels propòsits que ens podem marcar en relació
als nostres amics.
.

Quins altres podríem dir?

Ahir vàrem pensar amb els amics.
Avui toca pensar en tu, en estimar-te i reconèixer
totes les teves virtuts.
Dedica uns instants a reflexionar sobre tu
mateix/a. T’estimes tal com ets? Quines virtuts
tens?
Avui és Sant Nicolau, una festa d’arrel medieval que encara encara avui es celebra als
països del centre d’Europa, i també a alguns llocs del Principat. Aquest sant és
considerat el patró dels infants i és la data en què tradicionalment comencen les festes
de Nadal. Aquesta festa es celebra molt a l’Escolania de Montserrat.
Pels volts de Sant Nicolau, l’escolania escull un "Bisbetó" d'entre els escolans
nouvinguts. L'escollit exercirà, per un dia, la màxima autoritat dins el monestir i presidirà
totes les celebracions.
Pots escoltar algun dels concerts que ha fet l’Escolania amb motiu d’aquesta diada.

Avui també és festa a l’escola. Aprofita-la per
posar els teus treballs al dia ja que estem
acabant el trimestre. I gaudeix, avui
possiblement amb més tranquil·litat, de les
moltes activitats que es fan a Vic amb motiu de
la fira medieval.

