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APRENDRE A VIURE

T’has aturat a pensar que hi ha persones discapacitades, amb mancances per 
desenvolupar-se amb normalitat? És molt important el compromís d’ajudar 
aquest col.lectiu. Mira el vídeo i explica què has entès. 

https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94&feature=youtu.be

                                          La Marató de TV3 és un projecte solidari. El diumenge 
abans de Nadal es fa una gala solidària per recaptar diners per a la recerca de 
diferents tipus de malalties
La nostra escola s'afegeix al compromís d’aquest projecte. Qui recorda què 
vàrem fer aquest curs per col.laborar amb la Marató de TV3? Mentre ho penses 
escolta el vídeo.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=jvk3EZDDm1s

A Vic trobem aquesta associació que lluita contra la pobresa.
Escolta bé el vídeo. Després diràs al teu tutor o tutora 3 
coses que fa Càritas per tal d’ajudar a les persones que 
viuen en la pobresa o la misèria.

https://www.youtube.com/watch?v=ZAlQqr7AGJ0

S’ha acabat la setmana del compromís amb col.lectius vulnerables. 
1. Has parlat amb el teu avi o àvia? Què li has explicat?
2. Com es pot ajudar a les persones invidents?
3. Et vas quedar al berenar solidari de l’escola per a la Marató
 TV3?
4. A qui ajuda Càritas Vic?
Ara pots demanar al teu tutor o tutora que et posi el video que t’ha agradat més de 
la setmana.

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Durant aquesta setmana volem fer visible el compromís de moltes entitats que 
passen desapercebudes i amb el seu gra de sorra ajuden a fer un món millor. El 
que aquesta setmana et presentem no és sinó una petita mostra del que es fa a 
Vic, Osona, Catalunya, al món…
 I tu què pots fer per aportar el teu petit gra de sorra?

Comencem la setmana prenent el compromís de fer quelcom pels avis. 
Els teus avis fan moltes coses per a tu: et cuiden, t’expliquen coses, 
t’estimen… t’acompanyen amb el teu creixement. Et proposem que al llarg 
de la setmana parlis amb el teu avi o àvia i li expliquis una cosa que hagi 
passat a l’escola.
https://www.youtube.com/watch?v=bDWy-dt3rMY 
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