
 Bon dia

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

22 
Santa Elionor

23 
Sant Pilicarp

24 
Sant Modest 

25 
Sant Cesari 

26 
190 anys de la 
Fundació de les 
Germanes CCV

El BON DIA d’aquesta 
setmana està centrat en 
el valor de la 
solidaritat. Aquest valor 
ens porta a saber 
compartir allò que som 
i allò que  tenim amb 
els altres.  
Saps compartir les teves 
coses?  
Ets generós?  
A què et pots 
comprometre’t avui? 
 

Jesús ens recorda que 
hem de ser solidaris amb 
totes les persones, de 
manera especial amb les 
que passen per 
dificultats, compartint 
amb elles allò que 
tenim.  
Escolta el text que us 
llegiran.  !
Pensa si coneixes alguna 
persona que fa alguna 
de les coses que surten 
en el text. !
I tu, que pots fer? !!!!!

Escoltem la Cançó que 
s’ha fet expressament per 
l’aniversari dels 190 anys 
de la Fundació de les 
Escoles Vedruna. De que 
ens parla la lletra de la 
cançó? Es reflecteix la 
solidaritat? !
www.vedrunacatalunya.cat/
190anys !
Què ens diu la cançó?  !
Reflecteix  la solidaritat? 

Et convidem a pensar 
avui en una persona 
que va viure pensant en 
els altres: Santa 
Joaquima de Vedruna.  
Una de les frases que 
ella sovint repetia era: !
 “Voldria posar remei a 
les necessitats de tots 
els pobles” !
Sabries fer una llista de 
quines necessitats del 
nostre món estan 
donant resposta tots els 
qui continuem la seva 
obra? 
Entre tots feu una 
primera pluja de idees.  
Podeu ampliar-la per 
demà

Avui fa 190 que Joaquima i nou 
noies més van iniciar el primer 
grup de VEDRUNES al Manso 
 La seva primera obra va ser 
una petita escola per a nenes a 
la mateixa casa. 
La nostra escola és el fruit 
d’aquest projecte. 
En donem gràcies i celebrem la 
nostra Festa Major. !!!
Escoltem tots junts la Cançó 
dels 190 anys i centrem el dia. 
 
 

Secundària 
BatxilleratA

BON DIA 1ª setmna Quaresma

http://www.vedrunacatalunya.cat/190anys
http://www.vedrunacatalunya.cat/190anys


	  
Per	  comentar	  el	  dimarts	  (ESO/BAT)	  o	  el	  dimecres	  (Infantil/Primària)	  
	  
El	  rei	  dirà:	  
-‐Tenia	  fam,	  i	  em	  donàreu	  menjar;	  tenia	  set,	  i	  em	  donàreu	  beure;	  era	  
foraster,	  i	  em	  vau	  acollir;	  	  anava	  despullat,	  i	  em	  vau	  vestir;	  estava	  malalt,	  
i	  em	  vau	  visitar;	  era	  a	  la	  presó,	  i	  vinguéreu	  a	  veure'm.	  
	  
Llavors	  els	  justos	  li	  respondran:	  
	  
-‐Senyor,	  ¿quan	  et	  vam	  veure	  afamat,	  i	  et	  donàrem	  menjar;	  o	  que	  tenies	  
set,	  i	  et	  donàrem	  beure?	  ¿Quan	  et	  vam	  veure	  foraster,	  i	  et	  vam	  acollir;	  o	  
que	  anaves	  despullat,	  i	  et	  vam	  vestir?	  	  ¿Quan	  et	  vam	  veure	  malalt	  o	  a	  la	  
presó,	  i	  vinguérem	  a	  veure't?	  
	  
I	  el	  rei	  	  respondrà:	  -‐Us	  ho	  asseguro:	  tot	  allò	  que	  fèieu	  a	  un	  d'aquests	  
germans	  meus	  més	  petits,	  a	  mi	  m'ho	  fèieu.	  

Mt	  25,	  35-‐40	  
	  

Cançó:	  Vedruna,	  190	  anys	  	  

 
Pels camins de moltes terres, 
hem arribat fins aquí.  
Són molts cors, moltes persones,  
que hem fet junts aquest camí.  
 
Que hem fet junts aquest camí.  
 
Són ja molts anys que tracem el camí,  
alegria i esforç arribant fins aquí. (Bis)  
 
Són molts anys els que ens contemplen,  
i molts els que han de venir.  
El passat deixa petjades,  
el futur per construir.  
 
El futur per construir.  
 
Són ja molts anys que tracem el camí,  
alegria i esforç arribant fins aquí. (Bis)  
 
Són ja molts anys que tracem el camí,  
alegria i esforç arribant fins aquí. (Bis) 

	  


