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APRENDRE A VIURE

Molts nens i nenes d’arreu del món han de fer un camí 
molt llarg a peu per arribar a l’escola. Tot i no ser fàcil, 
la seva il·lusió per aprendre coses noves i compartir 
amb els seus amics i amigues els hi dona força. 
I tu, tens il·lusió per anar a l’escola? Què és el que més 
t’agrada?
Què et dóna força per anar-hi?

Observa i llegeix la frase d’aquesta imatge:

Escoltes sovint al teu cor? Què et diu quan 
l’escoltes? 

Compartim-ho

Sabeu qui és la noia d’aquest dibuix?
És Santa Joaquima de Vedruna. Juntament amb les seves 
germanes van iniciar el projecte Vedruna, vetllant per 
l’educació, la salut i l’atenció dels més desafavorits. 
En aquesta imatge els hi recorda als infants un missatge molt 
important:
“Tingueu un cor transparent”          Reflexionem-hi

Avui escolta aquesta cançó de Txarango del seu àlbum 
El cor de la terra.

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

“Per anar bé, heu de ser responsables, perquè si aneu 
despreocupats per la vida, moltes coses no sortiran bé o 
com vosaltres esperàveu”.
Ser responsable vol dir tenir cura d’un mateix, dels altres, 
de les coses…  I vosaltres, amb què sou responsables?

COMPROMETRE’S ÉS RENOVAR-SE

Continuem avançant en el curs i superant les dificultats que en alguns grups es 
donen degudes a la situació de pandemia. Però amb responsabilitat i bones 
disposicions ens en podem sortir. 
Aquesta setmana volem agrair de manera especial la col·laboració dels alumnes 
de 3r d’ESO en el BON DIA dels divendres. Ens agrada veure com aneu captant 
el valor d’aquesta activitat oferint-nos BONS DIES plens de reflexions ben 
profundes. Alguns alumnes més us animeu? MOLTES GRÀCIES A TOTS!

https://www.youtube.com/watch?v=-9TrJEba0JQ&list=PLXkLZvhnL0_jYA7vHMOn1RSWOeqH_dFa9

