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BON
DIA

13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Comencem l’Advent. 
A la web de l’escola, trobaràs en forma de calendari 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. A vegades, són 
coneixements molt bàsics. Altres vegades, segur que 
aprendràs Hi podeu participar, si us ve de gust. 

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.  

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!

Escolteu aquesta cançó. Ens presenta tot de situacions 
en les quals un amic ens ajuda. “Dona-li a la vida una 
oportunitat” és el títol de la cançó.
Heu donat l’oportunitat a un altre per ser més feliç?
https://www.youtube.com/watch?v=n5cAlYM_O3o

El calendari i la corona d’Advent
Llegeix el text de l’annex on s’explica la tradició del 
calendari i la corona d’advent.
Ens preparem per viure les festes Nadalenques, plenes 
de missatges de pau i felicitat.
Pensa què fas o pots fer tu perquè aquests missatges es 
facin realitat. Mira el teu entorn i actua.

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.
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