
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
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Sant Pere d’Alcàntara

20
Santa Irene

21
Santa Úrsula 

22
Santa Salomé

23
Sant Joan Capistrano

El BON DIA d’aquesta setmana

està centrat “estar pels
altres”. Ser solidaris significa 

EL TUPÍ
El Tupí de Vic ofereix un 

menjador social perquè

ESCOLA DE LA PAU

http://blocs.claret.cat/casalcl

ESCOLTISME

Comentar  el s trets de 

CREU ROJA
L’acolliment familiar és un 

dels serveis de la Creu Roja.

OCTUBRE

altres”. Ser solidaris significa 

pensar en els altres. Pensarem

en els més pròxims i els més

necessitats de la societat, i 

recordarem algunes entitats

solidàries de la nostra ciutat

CARITAS

Comenta la imatge amb la 

funció que fa l’entitat (Tots som

Càritas)

-Quan rep ajuda està molt

contenta, Pot ajudar els altres.

-Quan rep poca ajuda no pot

ajudar molt.

-Quan no rep ajuda no pot

ajudar.

menjador social perquè

persones amb pocs diners i 

que estan soles puguin fer un 

àpat calent.

Expliquem què és el Tupi.

http://blocs.claret.cat/casalcl

aret/que-fem/escola-de-la-

pau-infants-i-adolescents/

Comentar el Blog de l’Escola

de la Pau.

Comentar  el s trets de 

l’escoltisme a partir

d’aquesta imatge.

Algú va als Escoltes o a un 

moviment d’esplai? Què hi 

fa? Llegiu la llei Escolta 

power “escoltisme”

dels serveis de la Creu Roja.

Mirem el vídeo

https://www.youtube.com/watch

?v=FdD7VhqT41c&feature=iv&an

notation_id=554ab9e2-0000-

22d4-9a08-

001a1149c660&src_vid=IKJJ9-

Qs2CY

Durant aquesta setmana hem

conegut tota una colla 

d’associacions que tenen com

a objectiu pensar en els altres. 

Et convidem a respondre’t a 

aquesta pregunta: I JO QUÈ 
PUC FER PELS ALTRES? 



ESCOLTISME  



QUÈ ÉS L’ESCOLTISME?  

Una associació sense ànim de lucre amb la missió d’educar infants i joves 
a través del mètode escolta i guia, fent-los protagonistes del seu 
creixement personal, per tal que esdevinguin persones conscients, 
actives i compromeses amb la societat. 



LLEI ESCOLTA I GUIA  
Els escoltes i les guies: 
  
1. Ens esforcem a merèixer confiança, i fem confiança a tothom. 
2. Vivim la nostra fe, i respectem les conviccions dels altres. 
3. Aprenem a ser útils, i a fer servei. 
4. Som germans de tothom, i treballem per la pau. 
5. Som fidels al nostre país, i ens sentim ciutadans del món. 
6. Defensem la natura, i protegim la vida. 
7. Aprenem a viure en equip, i tot ho fem entre tots. 
8. Som decidits, i afrontem les dificultats sense por. 
9. Estimem el treball, i volem fer bé les coses. 
10. Aprenem a estimar, i a jugar net. 


