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setmana 02

BON
DIA

11-13  ANYS

APRENDRE A VIURE

Avui et convidem a repassar com van els teus compromisos sobre el que ens 
demana el moment actual
Posa’t en una postura que t’ajudi a reflexionar: peus junts, esquena dreta, ulls 
tancats...
● Ja portes la mascareta sempre i ben posada?
● Saps mantenir les distàncies?
● Treballes sempre amb els teus materials?
● Què has de millorar?

La setmana passada es va celebrar la Setmana de la mobilitat. 
Hi ha un cartell al pati que mostra com 
venim alumnes i professors a l’escola. 
Quina relació hi ha entre la mobilitat 
i el medi ambient?
Que pots fer tú? Ho fas? 

En el Bon Dia d’avui pensarem en una persona que va viure molt compromesa 
amb la gent del seu temps: Jesús de Natzaret.
Segurament en les classes de cultura religiosa heu après moltes coses d’ell.
Et convidem a fer memòria de manera que pensis en algun fet de la seva vida o 
alguna frase que ell va dir. Si voleu, la podeu dir en veu alta. 

Llegeix aquesta frase de Pere Casaldàliga:

“La tasca primordial comuna d’humanitzar la 
humanitat es fa practicant la proximitat”.

PENSA:
● Què creus que vol dir humanitzar? Feu-ne una pluja 

d’idees. 
● Què deu voler dir “practicar la proximitat”? 

Durant aquest curs el Bon Dia del divendres el prepararan els alumnes.. Una 
companya de 3r d’ESO en proposa que mirem el següent vídeo i ens proposa 
aquesta reflexió:

“Per evolucionar en aquesta vida t’has d’implicar i esforçar amb les coses; 
en canvi, si et quedes estirat sense fer res, les oportunitats et passaran i no 
te n’adonaràs.”

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 una companya vostra de Secundària ens ha 
fet arribar. Us desitgem que tingueu una bona setmana.

https://youtu.be/iY2IXojrXwY

