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BON
DIA
3-7 ANYSCRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

APRENDRE A VIURE

Demà és la Festa Major de l’escola 

Escoltem i ballem tots junts  la cançó L’escola

Ahir va començar la QUARESMA. Dimecres de Cendra és el 
primer dia de Quaresma.
La Quaresma dura 40 dies, és per això que al passadís hi tenim 
penjada la Vella Quaresma comença amb 7 cames, com a símbol 
de les 7 setmanes que dura la Quaresma.
Cada divendres li treurem una cama i quan ja no tingui cap cama, 
haurem arribat a la Pasqua.
La Mestra, avui, t’ho explicarà!

Avui fa 194 anys que Joaquima de Vedruna, juntament amb 
altres 9 noies, van començar la Congregació de les 
Germanes Vedruna. Aquell dia van iniciar en el Manso la 
primera escola de la qual és continuadora la nostra Escola, 
l’ESCORIAL.

Observem allò que Santa Joaquima ens vol dir en un dia 
especial com avui.

La setmana vinent serà la setmana de la solidaritat. Aquest any 
amb els esmorzars solidaris, podrem ajudar a nens i nenes 
d’Albània, un país que necessita la nostra ajuda i que entre tots 
podem fer-ho possible. 

Creieu important que ens solidaritzem per ajudar als altres 
països?                                                                                         
Podem buscar on és Albània al mapa d’en Rodamón 

     

Comencem una setmana que té un caire especial ja que en ella celebrarem la 
FESTA MAJOR  de l’Escola. I també començarem la Quaresma, el temps que 
ens portarà a la celebració de Pasqua. 
En els diferents BONS DIES t’anirem indicant el que ens cal tenir en compte per 
viure allò que anem celebrant. QUE TINGUIS UNA BONA SETMANA 

Comencem la setmana fent-nos la següent pregunta? 

● COM SOC?

● QUÈ CANVIARIA  DE MI?

Parlem-ne entre tots i amb l’ajuda de la mestra.

https://www.youtube.com/watch?v=A7nO7H9XR9Q
https://prezi.com/vk8lk2ior2hm/inf-prim-santa-joaquima-de-vedruna/

