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APRENDRE A VIURE

El nostre compromís amb la pandèmia és molt 
important per poder vèncer el virus.

Cal que  mantinguis una distància entre les 
persones que et relaciones.
Mentre escoltes aquesta cançó, pensa: 
HO FAIG AIXÒ?

Avui ens fixarem en una part del mural que es troba penjat 
al claustre. Aquest mural reflecteix com es mouen els 
alumnes de l’Escorial per anar a l’escola
Opina…
Els alumnes de l’Escorial estan compromesos en millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans de Vic?...
SÍ                            NO                                Perquè?...

Sant Francesc d’Assís és el patró de l’ecologia. Estimava i 
es preocupava per la natura i va escriure una pregària 
dedicada a l’astre Sol. Va ser una persona compromesa 
amb el nostre planeta. 

Escoltem la pregària en forma de CANÇÓ.

Ja veus que el dijous et posem una frase de Pere 
Casaldàliga per llegir i reflexionar.
“El que dono és el que em fa, no el que tinc”.
Vol dir que creixeràs com a persona i et sentiràs 
bé si fas coses pels altres. 
Mira el vídeo i prova-ho també de fer-ho.

COMPROMETRE’S ÉS RENOVAR-SE

Hem començat ja el mes d’octubre. De mica en mica i, amb pas ferm, anem 
avançant en el temps i anem creixent. Aquesta setmana et convidem a adonar-te 
de les coses que has fet des que ha començat el curs i a reflexionar sobre com 
les has viscut. Que la reflexió de cada Bon Dia et serveixi per valorar i agrair tot 
allò que cada dia reps.

Un alumne de 3r ESO ens proposa aquesta imatge i la reflexió
“Creus que tothom viu amb les mateixes condicions de 
vida? 
No tothom té els mateixos recursos i per això sempre és 
bo ajudar aquells que ho necessiten. En diem: 
“SOLIDARITAT”.

Creus que ets prou solidari amb la gent que ho necessita?

https://www.youtube.com/watch?v=xyx_LnEtVWw
https://www.youtube.com/watch?v=7_bGI-A4UVE
https://www.youtube.com/watch?v=knEiriBmpH4

