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APRENDRE A VIURE

Avui és la festa de la Mare de Déu del Pilar. Gaudeix del dia i recorda a totes 
aquelles persones que porten aquest nom.

En Joan ha arribat a l’escola i s’ha trobat amb una situació completament 
diferent a la de l’any passat:   ni abraçades, ni petons, amb gel desinfectant, 
mascareta, temperatura… se sent decebut i una mica enrabiat!  Tot el dia es 
queixa: no puc respirar, tinc fred, vull  jugar amb els de l’altra classe, aquest 
gel fa pudor,…

En Joan ha de canviar d’actitud. S’hauria de                                            
comprometre amb la situació que vivim. 

Creus que és possible?

Qui coneix la persona de la imatge que va vestida de blanc?       

És Santa Teresa de Calcuta.                                                             
Teresa de Calcuta es va comprometre a treballar, més de 45 anys, 
per ajudar als pobres i als malalts. Això és un gran compromís.                                                                                           
Coneixeu alguna persona que faci coses per ajudar a persones 
pobres o malaltes?

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

Comencem una nova setmana. Ens agradaria que visquessis cada dia amb 
molta intensitat aprofitant tot el temps que tens per relacionar-te positivament 
amb els companys i els professors i poder aprendre d’ells tot allò que t’ajuda a 
créixer i prendre aquells compromisos que fan possible millorar el nostre món. 
Els bons dies d’aquesta setmana també t’hi poden ajudar.

El bon dia d’avui l’ha preparat un alumne de 3r d’ESO. Ens 
diu:

“Començar el dia amb bon peu és molt important. 
Aquesta cançó ens aporta molta vitalitat. Mentre sona 
aquesta cançó alegre intentem pensar en les coses que 
hem de fer avui i... Afrontem el dia amb energia!”

https://www.youtube.com/watch?v=knEiriBmpH4
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hd2WtAO0Xaw

