
OCT         

19

20
.

21

22

23

Sant Pau de 
la Creu

Santa Irene

 Santa Úrsula

    Sant Marc de 
Jerusalem

   Santa Oda

setmana 05
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APRENDRE A VIURE

Si tenim una actitud oberta, podem veure coses bones en 
totes les situacions, encara que semblin difícils. 

Què creus /creieu que ha aportat de bo aquesta situació de 
pandèmia que estem vivint? Parleu-ne entre tots.

Avui us proposem que escolteu una corranda preparada pels alumnes d’Artés. 
Escolteu bé els consells que donen. 

Quin consell hauries de tenir present tu?

Has sentit parlar mai del Casal Claret?  En la seva pàgina web 
hi trobem alguns punts del seu ideari. Et convidem a entrar-hi. 

Et fem esment d’alguns d’aquests punts.
● Som un espai obert, on es troben persones de procedències, 

cultures i creences diverses.
● Creiem en les persones: en la nostra capacitat de créixer, 

evolucionar i aprendre.

Avui us convidem a llegir un poema de Pere 
Casaldàliga “SIGUEM COMUNICACIÓ”. 

Ho trobareu en l’annex.
Quin missatge creieu que ens dona?

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

“Avui comencem el dia observant aquesta 
imatge. 
Sabeu qui és aquesta gent? Sabeu com és el 
seu dia? 
Compara el seu dia amb el teu”.

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 us animeu? MOLTES GRÀCIES A TOTS!

https://www.youtube.com/watch?v=dcE76bnQQgY
http://www.casalclaret.org


ANNEX 
 
SIGUEM COMUNICACIÓ 
 
Comuniquem-nos, germans, comuniquem-nos,  
Diguem la veritat contra tota mentida.  
Cridem l’esperança contra tota tristesa.  
Donem el missatge suprem de l’amor contra tot egoisme. 
 
Escoltem totes les coses,  
escoltem totes les ales,  
escoltem totes les passes.  
 
No podem deixar-nos aïllar, sords o muts,  
ni per la por,  
ni pel lucre,  
ni per cap ordre dels dominadors. 
 
Pere Casaldàliga 
 


