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BON
DIA
3-7 ANYS

APRENDRE A VIURE

Us convidem a conèixer l’objectiu educatiu d’aquest nou curs 
escolar; “Comprometre’s és renovar-se”
Fixem-nos en la imatge... Què hi veieu? Què necessiten les 
maduixes per créixer i poder-les menjar? És clar, aigua! I, per 
tant, el nostre compromís de regar-les i cuidar-les.
 Comprometre’s vol dir fer-nos responsables, aportant i 
ajudant als altres, fent un petit acte... per tal de créixer, 
canviar, renovar-nos i ser millors persones

Recordes què necessiten les maduixes per poder créixer? 
Avui us proposem una música relaxant del so de l’aigua. 
Mentrestant l’escoltes, tanca els ulls, relaxa’t i imagina’t 
com si reguessis i cuidessis les teves pròpies maduixes 
del teu hort. T’hi comprometries cada dia? 
https://www.youtube.com/watch?v=jkLRith2wcc

Hem estat molts dies sense trepitjar l’escola... I, per fi, 
ha arribat aquest moment tan esperat i desitjat per 
molts i moltes de vosaltres! Ara que comencem aquest 
nou curs escolar amb molta il·lusió i amb totes les 
ganes... compartim i pensem en quines coses ens 
podem comprometre, és a dir, volem fer bé, al llarg 
d’aquest any.

“Qui té un amic té un tresor” 

Què en penseu? Heu trobat a faltar els vostres 
companys i companyes després de tant temps? 
Amb què o quines coses podries comprometre’t 
per ajudar o cuidar els teus amics i amigues? 
Compartim-ho. 

Arribem al final de la setmana i, després de parlar de la importància del 
nostre compromís per créixer i renovar-nos, us compartim una cançó que 
es diu “La llum que portes dins” de Gossos. 
 
Amb què et comprometràs aquest cap de setmana? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B4cCGOuIplg

COMPROMETRE’S ÉS RENOVAR-SE

En els Bons Dies d’aquesta setmana us proposem que, a més de reflexionar sobre 
com aneu portant endavant els vostres compromisos personals conegueu altres 
persones que la seva vida ha estat un compromís de cara als altres. 
També hi trobareu una reflexió que uns companys vostres de Secundària ens han fet 
arribar. Us desitgem que tingueu una bona setmana.

https://www.youtube.com/watch?v=jkLRith2wcc
https://www.youtube.com/watch?v=B4cCGOuIplg

