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APRENDRE A VIURE

Aquest curs, és important que a l’escola utilitzis només el teu material.

Perquè és important que et comprometis en això? 
Qui ho vol explicar?

Procura tenir les coses bàsiques, prescindir de les 
supèrflues i utilitza només el teu material per a treballar.

La nostra escola és ESCOLA VERDA.                                  
Quin és el teu compromís per formar part d’aquesta 
escola?

● Fas bé el reciclatge?
● Tanques els llums?                                                                        

Ara mira aquesta historieta i digues si t’ha passat 
alguna vegada el mateix que a la Lua.

Et presentem un escriptor que es va mostrar molt 
compromès amb la llengua catalana: Miquel Martí i Pol.
Va escriure molts poemes en català perquè li agradava                                
i  estimava la llengua del nostre país.
Si llegeixes llibres en llengua catalana et compromets a 
mantenir viva la llengua de Catalunya.                                                                                     
Pensa i digues títols de llibres que has llegit en llengua catalana                           

És dijous, i tornem a reflexionar amb una frase de Pere 
Casaldàliga
“El consumisme està consumint les persones”
Ens volia dir que no cal pensar tant en comprar i                       
tenir coses. Estarem més tranquils si deixem de                            
banda el tenir i pensem més en el ser.
Qui entén aquesta imatge i vol explicar el significat?

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!

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?

https://www.ccma.cat/tv3/super3/la-lua-i-el-mon/la-lua-i-el-mon-cap-48-la-consciencia-verda/video/3747511/

