
 Bon dia
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

6 
Sant Norbert

7 
Sant Robert

8 
Sant  Heracli

9 
Sant Efrem 

10 
Sant Maurici

Durant la setmana que 
iniciem treballarem l’emoció 
de la tendresa. 
La paraula tendresa descriu 
emocions dolces i amables. 
Aquesta qualitat va lligada a 
l’amor i s’assembla a altres 
sentiments. La tendresa va 
més enllà del sol fet de 
sentir pena pels necessitats. 
Ser tendre vol dir preocupar-
nos fins al punt d’involucrar-
nos  i ajudar els altres, 
actuant de manera que 
puguem millorar la vida de 
les persones. Per tant, la 
tendresa és una qualitat que 
ens mou a influir 
positivament en la vida dels 
altres.  
I tu et consideres una 
persona que té tendresa 
en el seu cor? En què et 
bases per pensar-ho?

Mira’t aquesta imatge. 
Pensa en alguna persona 
que necessiti avui de la 
teva tendresa 
Com li pots demostrar?  

Avui us proposem 
escoltar la cançó 
“Tendresa” interpretada 
per Lluís Llach.  

https://
www.youtube.com/
watch?v=f00BCPfQQA4 

A la Bíblia trobem sovint 
expressions que ens 
parlen de la tendresa de 
Déu envers el seu poble 
o de l’amor que ens hem 
de tenir els uns als 
altres. 
Llegeix el fragment del 
profeta Isaïes que et 
presentem.  en el full 
adjunt. 
 
Quin missatge ens dóna 
aquest fragment? 

I tu, a quines persones 
tens sempre presents?  
Amb quines hauries de 
pensar més?  
Quina ha de ser la teva 
actitud amb aquestes 
persones? 

Mira’t aquest vídeo: 

https:// 
www.youtube.com/
watch?v=nrYLhSbr0po  

Quins motius porten a la 
nena a escollir un gos i 
no l’altre? 

Quins motius tens tu a 
l’hora d’escollir els 
amics?

SECUNDÀRIA 
BATXILLERAT
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Diu el Senyor:  

«¿Pot oblidar-se una mare  

del seu infantó,  

pot deixar d'estimar  

el fill de les seves entranyes?  

Però, ni que alguna l'oblidés,  

jo mai no t'oblidaria.  

Et duc gravat  

a les palmes de les mans,  

et tinc sempre present”.  

                             Del profeta Isaïes (Is.15-16) 


