
SET         

Bon dia. Estrenem un nou curs. Tenim al davant tota una colla de 
projectes, d’objectius, d’il·lusions… I moltes ganes de créixer. 
Aquest curs volem treballar fent que el nostre creixement sigui un 
compromís amb nosaltres mateixos, amb les persones amb qui convivim, 
amb el nostre món.  Et convidem a posar el teu gra de sorra perquè 
entre tots puguem aconseguir que la VIDA sigui una mica millor per a 
tots. 
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setmana 01

BON
DIA

11-13 ANYS
APRENDRE A VIURE

PARLEM DEL BON DIA
En aquest primer BON DIA del curs volem parlar del què és i quin sentit té.
El BON DIA és una aturada, tot just iniciat el dia, per entrar dintre de tu mateix/a, 
i descobrir com t’agradaria ser, quines actituds voldries tenir amb tu i amb els 
altres,... al llarg del dia. El BON DIA és un moment per aturar-se a pensar.
Per aconseguir-ho et proposarem tenir estona curta de silenci o de reflexió.
● Pensa quines són les il·lusions que tens avui al començar el dia d’avui.

Avui et convidem a fer silenci dintre teu i pensar en quin compromís vols agafar 
per aquest curs que tot just acabem d’estrenar.

● Què t’agradaria aconseguir durant aquest curs? Fes-ne, interiorment, una 
pluja d’idees.

I ara que ja portem uns quants dies d’escola et convidem a escoltar la cançó 
de l’ESCOLA de les escoles VEDRUNA

https://www.youtube.com/watch?v=A7nO7H9XR9Q

● Quin missatge de la cançó et pot ajudar per fer realitat el compromís que 
ahir vas prendre?

Mira’t la imatge que avui et presentem. 
Segurament ja l’has vist a l’aula i la 
tindràs molt present al llarg del curs. 

● Quin missatge té per a tu? Com 
l’interpretes? 
(fixa’t ben atentament en cada un dels seus detalls)

T’espera un cap de setmana molt musical. Hi ha Mercat de Música Viva. 
T’animem a gaudir-lo amb seny i alegria.

https://www.youtube.com/watch?v=m6AgHyxqyb0

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S
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