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APRENDRE A VIURE

Ahir dèiem...Soc solidari o solidària si soc  
responsable vers les necessitats dels altres.

En aquest vídeo hi ha un personatge que és 
solidari. 

Descobreix en quin moment es comporta com a 
solidari?

Dilluns dèiem...Soc solidari si vull ajudar a 
millorar les necessitats d’algunes persones.
Has anat mai a portar la roba que ja no 
necessites a un contenidor de Càritas?
Quan portes roba a un contenidor,
ets solidari/a? Perquè?

Dilluns dèiem...Soc solidària si em vull afegir a millorar 
qualsevol situació. 

Avui només has d’escoltar i pensar mentre el teu tutor/a 
et llegeix un projecte solidari molt especial. (El trobarà en 
l’annex)

Ara ja saps què vol dir ser solidari o solidària. 
Pensa en Albània, en la Rita, en la planta del desert, en 
la recollida de roba… 
● Què podries fer per ser més solidari o solidària?
● Qui vol explicar què s’ha proposat?
● Qui té una idea de projecte solidari?

CRÉIXER ÉS 
COMPROMETRE’S

En aquesta 2a setmana de Quaresma treballarem l’ODS 1 (Objectiu de 
Desenvolupalent Sostenible n.1) que té com a objectiu la fi de la pobresa. Us 
convidem a preguntar-vos: SOC PROU SOLIDARI I PENSO en ELS 
ALTRES? Com a resposta a aquesta pregunta aquesta setmana celebrarem la 
campanya de Solidaritat amb el lema: ESMORZEM PER ALBÀNIA. 

Saps què vol dir ser solidari o solidària? Significa unir-se de manera 
responsable a les necessitats d’altres persones i fer quelcom per millorar la 
seva situació.

Pensa que…qualsevol persona a qualsevol edat pot ser solidària.

Avui comencem la Campanya de Solidaritat d’enguany per tal de millorar la situació 
que pateixen moltes persones d’Albània. Anem a conèixer les necessitats que tenen 
aquestes persones.

QUARESMA 2020

https://www.youtube.com/watch?v=lW5JXZwCVw8
https://youtu.be/mlfjY3s-qks


 

ANNEX 
 

La Rita va néixer abans de temps i va haver de passar molts dies a la 
incubadora de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. Per donar-li 
un toc de calidesa a l’estada  li van fer unes lletres de roba de colors amb 
el seu nom: RITA i les van penjar a la incubadora.  
 
Les persones que treballaven a l’hospital van suggerir de posar el nom 
de tots els infants que anessin passant per les incubadores (uns 900 
nadons a  l’any). 
 
Van buscar gent amb ganes de fer lletres i ho van aconseguir. Ara la Rita 
ja té tres anys i és a casa, però encara hi ha moltes persones que van 
dibuixant, retallant i cosint lletres per a tots els nadons, sense esperar 
cap aplaudiment per la seva feina 

 


