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APRENDRE A VIURE

Mireu la imatge
En temps com aquests, tant important és seguir les 
mesures de seguretat com procurar mantenir un estil de 
vida saludable. Escolliu un dels temes de la imatge i 
parleu-ne entre tots.

Mireu i llegiu atentament aquesta auca: 
● Per què serveixen les normes? 

● Vosaltres seguiu les normes?

Diumenge passat va ser Sant Francesc d’Assís un sant que va 
saber descobrir Déu en la natura i en les persones.  Pel seu gran 
amor i cura de la terra ha estat nomenat “patró de l'ecologia”.

Va fer una pregària anomenada “Càntic de les criatures”. Et 
convidem a llegir-lo en calma. (La trobaràs en l’annex 1)

Després pots pensar què més hi afegiries

Avui et proposem una nova frase de Pere Casaldàliga.
“Som corresponsables no sols de la pròpia vida 
personal i de la vida dels altres, sinó també de les 
aigües, de la terra, de la fauna, de la flora i de 
l’univers”.
● Què en penses? Què vol dir “corresponsables”?

El bon dia d’avui ens l’ha fet un alumne de 3r 
d’ESO.
Us convidem a veure aquesta imatge i a pensar-hi.

En l’annex 2 trobareu la reflexió que us comparteix 
el mateix alumne.
● Què en penses

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.
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ANNEX 1 
Càntic de les criatures 
 
Lloat sigueu per tota criatura, Senyor 
i en especial lloat pel germà Sol, que il·lumina, i obre el dia,  
i és bonic en la seva esplendor, i porta pel cel notícia del seu autor. 
 
Lloat, el Senyor! 
I per la germana Lluna, de blanca llum menor,  
i les estrelles clares, que el teu poder va crear,  
tan netes, tan boniques, tan vives com són, i brillen al cel: 
 

Lloat,el Senyor! 
pel germà vent,i per l'aire i el núvol, i el cel serè 
i per tot temps, pels quals a les criatures dónes sosteniment  
 
I per la germana aigua, preciosa en el seu candor,  
que és útil, casta i  humil  
 
Lloat el Senyor! 
Pel germà foc, que il·lumina en anar-se'n el Sol,  
i és fort, bonic, alegre:  
 
I per la germana terra,  
que dóna en tota ocasió les herbes i els fruits i flors de color,  
i ens sustenta i regeix:  
lloat, el Senyor! 
 
Agraïu els seus dons, canteu la seva creació.  
 

 

ANNEX 2 

Actualment cada persona genera 1 kg de brossa al dia; al cap de l’any 
generem 500 kg. 500 kg és un quantitat massa elevada, amb petits 
esforços, tothom pot reduir molt aquesta xifra. Per exemple tirar cada 
cosa al contenidor que toca, reciclar objectes que ja no fem servir o donar-
los a algú que els pot necessitar i molts d’altres petits gestos que poden 
ajudar a mantenir el planeta el més net possible. 


