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BON
DIA

11-13 ANYS
APRENDRE A VIURE

Ahir va començar la QUARESMA. Un període de quaranta dies que, 
en el cicle de l'any litúrgic cristià, precedeix la festa de 
Pasqua.Comença el Dimecres de Cendra i acaba el Diumenge de 
Rams,que inicia l'anomenada Setmana Santa. És un temps de canvi 
per millorar la nostra vida.                                                                              
Avui per començar aquest temps et proposem que reflexionis sobre 
aquesta pregunta: “SÓC CAPAÇ DE PENSAR COM SÓC I DE 
PENSAR EN COM VOLDRIA CANVIAR?”

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

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 

Som a punt de començar la CAMPANYA DE SOLIDARITAT d’aquest curs en la que ens 
recordarem dTV3 ho explicava amb aquesta notícia’Albania, un país està patint les 
conseqüències del darrer terratrèmol del mes de novembre                                                                                                                              
Albània és el país més pobre d'Europa. Segons dades d'Eurostat, la renda per càpita és menys 
d'una tercera part de la mitjana de la Unió Europea.                                                                                      
En aquest país hi ha una escola Vedruna on molts dels seus alumnes s’han vist afectats per 
aquest fet. En l’annex et presentem el cartell de la campanya. Mira’l atentament                                                  
Quin compromís prendràs tu en la campanya d’aquest any?

Avui és dimecres de 
cendra i comença la 
Quaresma, el temps 
que ens prepara per 
la Pasqua. 
Iniciem un nou camí 
per millorar i créixer

Comencem la setmana escoltant el conte “La llavor de la 
sinceritat” 
● Quina creus que seria la teva actitud davant d’una 

situació d’aquest tipus?
● Per què?

Demà és la Festa Major de l’escola: 

Prepara’t per la seva celebració escoltant la cançó L’escola

Fixa’t en els seus missatges i tria’n un que et cridi l’atenció. Què pots fer per 
dur-lo a la pràctica?.

Cançó L'Escola – Escoles Vedruna Catalunya
Però avui és també la FESTA MAJOR  DE 
L’ESCOLA
Avui fa 194 anys que Joaquima de 
Vedruna juntament amb 9 noies més, va 
començar la Congregació de Germanes 
Vedruna i la primera escola al Manso,. 
Comença el dia fent l’activitat que el teu 
tutor et presentarà.    BONA FESTA!

https://www.ccma.cat/324/un-terratremol-a-albania-causa-un-mort-i-almenys-150-ferits/noticia/2966194/
https://www.youtube.com/watch?v=A7nO7H9XR9Q


 
 
ANNEX 
 
LA LLAVOR DE LA SINCERITAT. 
 
Fa molts i molts anys, un emperador va convocar tots els solters del regne 
perquè era temps de buscar parella a la seva filla. Tots els joves hi van 
assistir, i el rei els va dir: “Us donaré una llavor diferent a cada un de 
vosaltres. Al cap de sis mesos haureu de portar-me en un test la planta que 
hagi crescut, i qui porti la més bonica es casarà amb la meva filla i, per tant, 
aconseguirà el regne”. 
Així és va fer. Hi havia un jove que va plantar la seva llavor i va esperar que 
la planta brotés. Mentrestant, tots els altres joves del regne no paraven de 
parlar i mostrar les boniques plantes i flors que havien sembrat en els seus 
testos. Quan van passar els sis mesos, tots els joves van desfilar cap al 
castell amb bellíssimes i exòtiques plantes. 
El primer jove estava molt trist perquè la seva llavor mai no va germinar; ni 
tan sols volia anar a palau, però la seva mare insistia que hi havia d’anar. 
Amb el cap baix, i molt avergonyit, va desfilar l’últim amb el seu test buit. 
Tots els joves parlaven de les seves plantes i, en veure’l, van riure i es van 
burlar d’ell. En aquest moment, l’enrenou va ser interromput per l’entrada 
del rei. Tots van fer una reverència mentre el rei es passejava entre els 
testos, admirant les plantes. 
Finalitzada la inspecció, va fer cridar a la seva filla. Va convocar, d’entre 
tots, el jove que va portar el seu test buit. Els pretendents es van quedar 
atònits. 
El rei va dir llavors: “Aquest és el nou hereu del tron i es casarà amb la 
meva filla. Us vaig donar una llavor infèrtil, i heu tractat d’enganyar-me 
plantant altres plantes. Aquest jove va tenir el valor de presentar-se i 
mostrar el seu test buit, sent sincer, realista i valent, qualitats que un futur 
rei ha de tenir”. 

  



 

 


