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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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BON
DIA

13-17 ANYS
APRENDRE A VIURE

Què és el Bon dia?  És una aturada, tot just iniciat el dia, per pensar en tu 
mateix/a, i descobrir com t’agradaria ser, quines actituds voldries tenir amb tu i 
amb els altres,... al llarg del dia.
Per aconseguir-ho et proposarem tenir estona curta de silenci o de reflexió cada 
dia a través del “BON DIA”.
Comencem!
● Quines són les il·lusions que tens avui al començar el dia?

“Caminante no hay Camino” és un poema d’en Antonio Machado que canta en 
Juan Manuel Serrat i Joaquim Sabina. Escolta’l amb atenció. 

● Pensa quins són els passos que has d’anar fent per començar bé el curs?

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

Mira’t la imatge que avui et presentem.  
La veuràs més vegades al llarg del curs. 

Quin missatge té per tu? (fixa’t ben 
atentament en cada un dels seus detalls)

La xarxa d’escoles Vedruna de Catalunya per créixer, també s’ha de 
comprometre. Enguany, un dels compromisos que ha adquirit és amb la 
innovació pedagògica.
Us en deixem un vídeo que ho explica i així podreu conèixer més d’aprop què 
s’està coent darrera les aules.
https://www.catalunyareligio.cat/ca/vedruna-llegendari-catalunya-realita
t-virtual                     Catalunya Religió. Trobada a Vic 5-09-2019

T’espera un cap de setmana molt musical. T’animem a 
gaudir-lo amb seny i alegria. Mira’t i escolta el video “Bon 
dia VIDA!”

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

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S
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