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BON
DIA

11-13 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

En el Bon dia d’avui recordem  a Sant Jordi, el patró de Catalunya. Ho 
farem escoltant la pregària de Sant Jordi de Salvador Espriu 
interpretada musicalment pel Cor Juvenil del Conservatori Municipal de 
Música de Manresa. Fixem-nos el la lletra i fem-la viva 
https://www.youtube.com/watch?v=yV1QuHkocVo

Després amb els vostres tutors o professors fareu una activitat sobre el 
temps de Pasqua, la festa més important dels cristians. 
CELEBREU LA PASQUA TOT CELEBRANT LA VIDA

Llegeix el conte “”La mateixa feina?” que tens a l’annex. L’actitud que tenim 
quan fem el nostre treball el pot convertir en quelcom rutinari, pesat de fer, o en 
una experiència plena d’il·lusió.

● Quin objectiu tens en fer la teva feina?
● Amb quina actitud  la fas?
● Gaudeixes fent-la? Per què?

Comencem aquesta setmana amb dues festes importants: la festa de Pasqua i 
la diada de Sant Jordi, i l’acabarem amb la festa de la Mare de Déu de 
Montserrat. Tres festes entranyables pel nostre país. Visquem-les amb il·lusió i 
amb joia.
Recordeu també que hem iniciat el 3r trimestre del curs. Tot començament ens 
porta una nova oportunitat, en aquest cas la d’acabar i fer ben fet un curs on 
estem aprenent cada dia a créixer en tots els sentits. Aprofitem-ho!

Demà és la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, coneguda popularment 
com la Moreneta, És la patrona de Catalunya. 
Us proposem aquest vídeo sobre la muntanya i el monestir de Montserrat, 
enregistrat a vol d'ocell i des de perspectives espectaculars. El vídeo, 
s'acompanya amb la música d'”El Virolai”.
https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/3505/video/montserrat
/vol/ocell/ritme/virolai
Mentre mires el vídeo i escoltes al Virolai demana a la Moreneta que vetlli 
sempre pel nostre país

Mira’t el vídeo “les llavors de l’àvia” i deixat emportar pel seu missatge. 
● Quines llavors pots sembrar tu?

https://youtu.be/VnMm8hDHOOI 

Avui continuem celebrant la festa de Pasqua. Gaudiu de la festa i del darrer dia 
de vacances. Que tingueu un bon dia de la Mona.

ÉS PASQUA!

https://www.youtube.com/watch?v=yV1QuHkocVo
https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/3505/video/montserrat/vol/ocell/ritme/virolai
https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/3505/video/montserrat/vol/ocell/ritme/virolai
https://youtu.be/VnMm8hDHOOI


ANNEX 
 
 
LA MATEIXA FEINA? 
 

Tres paletes estaven fent la mateixa feina. Un home que els observava des 
de feia una bona estona s’hi va acostar.  
Va preguntar al primer paleta: 
_ Què és el que fa? 
I el paleta va respondre. 
_Què no ho veu? estic apilant aquests maons! 
 
I va continuar amb la seva feina, després de fer un gest d’enuig, 
considerant que aquell home li havia fet una pregunta ben ximple i que la 
resposta era òbvia. 
 
L’home va repetir la mateixa pregunta al segon paleta. La resposta no es 
va fer esperar: 
_ Que no ho veu que estic aixecant una paret? 
 
L’home, perseverant, encara va tornar a fer la mateixa pregunta al tercer 
paleta, que va respondre a aquell particular interrogatori amb un somriure 
ampli i ple d’orgull, tot dient. 
_ Estic construint un Hospital infantil pel poble. 
 

                   Del llibre TU MATEIX! de Jaume Soler i M. Mercè Conangle 
  


