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13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

US CONEIXEU BÉ? Quins valors i quines aptituds teniu? Quines són 
les motivacions de les vostres actuacions? Avui dilluns et convidem 
a fer una aturada i pensar en tu mateix, en tu mateixa. Per això et 
convidem a interioritzar la imatge que trobaràs més avall.
Fes silenci dintre teu ja que només en el silenci i en la interiorització 
podem penetrar en nosaltres i descobrir la nostra riquesa i la dels 
altres.
Aprofita aquest moment de silenci i reflexió per començar bé el dia..

Avui és el dia del TREBALLADOR. Celebrem la festa.

Durant aquesta setmana tindrem encara present la festa de Pasqua. Per això en 
els Bons Dies anirem reflexionant sobre aspectes i valors que ens ajudin a 
celebrar la vida i a recordar totes aquelles coses que podem agrair a la vida.
Us recordem que l’oratori hi ha un vídeo amb frases sobre la vida, fetes per 
Santa Teresa de Calcuta. Seria bo que en algun moments hi entressiu per 
gaudir-ne.

Demà es un dia de festa laboral, l’1 de Maig. DIA DEL TREBALLADOR.
Què es commemora aquest dia? L'origen de l'efemèride se situa al Chicago de 1886. 
Aquell any, milers de treballadors de la indústria nord-americana van sortir al carrer a 
exigir la instauració d'una jornada laboral de vuit hores. 
Us convidem a pensar com és la teva jornada laboral o d’estudi. 
Ara mateix, el teu treball, la teva feina és l’estudi.
Hi dediques tot el temps que conté una jornada laboral?
El rendiment del teu treball reflectit en els teus resultats, les notes, et satisfà?

TU, HO PERMETS?
Avui, dia mundial contra el bullying i l’assetjament escolar, 
et volem presentar el projecte final d’estudis d’una 
campanya d’animació contra l’assetjament escolar 
ESCAPE de l’escola d’art i disseny de Sant Cugat del 
Vallès.  

https://www.youtube.com/watch?v=jjslYXoLGP0

L’art de l’autoestima és un camí que no té fi, que es pot anar caminant cada dia i que mai no és tard per 
iniciar-lo.
Acollir el que ens fa sentir especials, el que ens omple, el que ens fa dibuixar un somriure, el que ens fa 
sentir bé, ens empeny a cantar, a abraçar, a abraçar-nos.
Aquest és l’art de l’autoestima.

Començar a practicar-lo ens acosta una mica més cap a la felicitat. 

https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI

ÉS PASQUA!

https://www.youtube.com/watch?v=jjslYXoLGP0
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI

