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Sant Llorenç, 
màrtir 

Sants Gabriel, 
Rafael i Miquel

    Sant Jeroni 

     Santa Teresa 
       de l’Infant Jesús

     Sant Sadurní

setmana 02

BON
DIA

7-11 ANYS

APRENDRE A VIURE

Aquest curs tenim un compromís molt especial: ajudar a 
superar la pandèmia del coronavirus. Hem d’esforçar-nos a 
l’escola i a fora de l’escola perquè puguem trobar-nos cada 
dia i aprendre junts.
PENSA: portes la mascareta sempre ben posada? 
DIGUES: quines petites altres coses has de fer per ajudar a 
superar la pandèmia?

Mira el video i digues amb què s’han compromès aquestes persones:
● Amb les persones grans.
● Amb el planeta Terra.
● Amb la seva escola.

El teu tutor o tutora et dirà si ho has encertat

Una persona compromesa amb el medi ambient 
és el Papa Francesc.

El Papa Francesc parla de: “La casa comuna”. 
A què et sembla que es refereix?....

Mira el vídeo i pensa que bonica que és “La casa 
comuna” 

Pere Casaldàliga va escriure aquesta frase:
“Si mires de ser solidari i senzill hi ha una mena 
de felicitat de fons que et manté”.
Tens ganes de ser feliç? Doncs fes això 
que et diu Pere Casaldàliga: ajuda als 
altres i notaràs la felicitat dins el teu cor. 
Clica AQUÍ i mira i escolta la cançó.

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.

Els divendres és el dia de la setmana que els alumnes preparen el Bon Dia. 
Una companya de 3r d’ESO ens proposa que mirem el següent vídeo.
i ens fa aquest comentari:
“Per evolucionar en aquesta vida t’has d’esforçar amb les coses. Si et 
quedes estirat sense fer res, les oportunitats et passaran i no te 
n’adonaràs”

https://www.youtube.com/watch?v=z3xmI-W7rno
https://www.youtube.com/watch?v=_7AMbXZUnAQ
https://www.youtube.com/watch?v=FmnqVzMbmlQ
https://youtu.be/iY2IXojrXwY

