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DIA

7-11 ANYS

APRENDRE A VIURE

Us presentem la imatge de l’objectiu educatiu d’aquest 
curs. La frase us ha d’ajudar a créixer per dins.
COMPROMETRE’S és posar un petit gra de sorra, 
contribuir en alguna tasca o en algun propòsit. 
RENOVAR-SE és canviar per millorar. Tanca els ulls i 
pensa alguna cosa a la qual siguis capaç de 
comprometre’t a fer i que a la vegada et faci millorar 
a tu com a persona. 

Avui tots junts llegim atentament aquesta frase: 

El compromís és una acció, no una paraula (Jean-Paul Sartre).

Heu de demostrar el vostre compromís amb accions i no només amb paraules.

Ho entens?

PODEU POSAR-NE EXEMPLES AMB VEU ALTA AMB EL VOSTRE MESTRE/A

Els compromisos de grup tenen més força. Us proposem a tot 
el grup el compromís de ser bones persones.

MIRA el vídeo  i PENSA

El tutor o la tutora, al llarg dels dies, us anirà dient si percep 
aquest compromís. Esperem que sigui...

La pandèmia del coronavirus ens ha obligat a comprometre’ns en moltes coses.           
Si ho fem, aconseguirem renovar la vida que tenim ara i podrem viure millor. 

Mira el vídeo i pensa que si et compromets en allò que hem fer en aquests 
moments. L’exemple del video és de Barcelona, però serveix per a qualsevol ciutat. 

El mes d’agost del 2020 va morir el Bisbe Pere 
Casaldàliga. En la seva faceta d’escriptor hi trobem frases 
com:
Si no em preocupo de la salut no m’estic preocupant 
de la vida humana.

● Qui vol explicar què significa aquesta frase? Què 
significa? Podem posar exemples?

COMPROMETRE’S ÉS RENOVAR-SE

Benvinguts a l’espai BON DIA. Com molt bé sabeu, és un petit espai de temps que en 
convida a pensar en vosaltres mateixos, en els altres, en el nostre món i en tot allò que 
dona sentit a la nostra vida.  
Durant aquest curs, continuarem la nostra reflexió sobre allò que significa APRENDRE A 
VIURE i ho farem a partir del lema  COMPROMETRE’S ÉS RENOVAR-SE. Aquesta 
setmana us convidem a pensar en els nostres primers compromisos del curs. 

https://www.youtube.com/watch?v=gQ01wgIw0KY
https://youtu.be/7dxo62l_nrI

