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DIA

13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-disc-de-la-marato-de-tv3/jo-sere-amb-tu-per-judith
-nedermann-i-quartet-brossa/video/5797573/
Judith Nedermann, icona de la nova generació d'intèrprets catalans i amb una veu carismàtica i 
sentida, i el Quartet Brossa, un quartet de corda que combina imaginació, qualitat i modernitat a 
parts iguals, versionen aquesta balada d'una de les grans bandes de la història: Pretenders. El 
resultat és una obra única i emocionant. La lletra és una emocionant confessió d'amor 
incondicional a algú que està passant un moment molt difícil. Pensem un moment quina és la 
nostra actitud envers les persones que estan passant un moment difícil.

Som a la tercera setmana d’Advent. Tenim la festa de Nadal molt a prop. A 
l’escola, durant aquesta setmana, i des de diferents aspectes, farem moltes 
activitats relacionades amb la festa de Nadal. Et convidem a viure-les totes 
molt intensament. I desitgem-nos els uns als altres que la joia, la pau, el 
respecte, l’estimació que Jesús ens porta es faci realitat en nosaltres i en el 
nostre món.

Atura’t, tanca els ulls i pensa tot escoltant la cançó de Sopa de cabra, Els teus 
somnis”, quin és el teu somni per aquest Nadal. Saps que el teu somni també 
pot ser un bon present per tots els que t’envolten?  Saps que el teu somni 
t’ajuda a canviar i a créixer?

https://www.youtube.com/watch?v=qwF7CeSqDDQ

En l’annex 1 t’oferim avui la lectura d’un fet de Martin 
Luther King. 
Amb la seva actuació Luther King va voler demostrar 
la importància de desenvolupar un profund sentit de 
col·laboració entre les persones, a fi de poder 
aconseguir objectius que fossin valuosos per a la 
comunitat. Què en penses?

Un petit detall, una cançó, un gest, … aporten una fantàstica felicitació de Nadal!
Mira’t atentament aquest video i ho descobriràs.

https://www.youtube.com/watch?v=Ok0IzCapyJ0&feature=youtu.be

ADVENT 

El BON DIA d’avui el fareu amb la proposta que us facin els vostres tutors per 
tal que us pugueu preparar per celebrar el Nadal d’una manera diferent.

Amb aquesta cançó, “El cel d’aquesta porta”, volem desitjar-vos a tots un Bon 
Nadal!: 
https://www.youtube.com/watch?v=wyvhwLk04Ys
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ANNEX 1 
 
 

Aquell vespre, Martin Luther King oferia una conferència. Volia explicar als 
assistents una cosa molt important. Luther King va demanar que s’apaguessin els 
llums de l’estadi. Quan la foscor ho va dominar tot, va preguntar als assistents a 
l’acte: 
- Algú ens podria ajudar a tenir claror? 
Tothom callava. Ell va agafar un encenedor i el va encendre. 
-  Veieu aquesta llum? - va preguntar 
El públic va assentir en silenci. 
-   Ens serveix d’alguna cosa? 
novament silenci 
-  Ara, que cada un de vosaltres agafi el seu encenedor i, quan jo us faci un 
senyal, enceneu-lo. 
 

Milers de petites llums van il·luminar l’estadi.” 
 


