BON

APRENDRE A VIURE

COMPROMETRE’S ÉS RENOVAR-SE

SET

setmana 01

Segurament que aquesta imatge l’has vist en algun
lloc de l’escola. Avui en el BON DIA et convidem a
ﬁxar-t’hi detalladament ja que ens acompanyarà
durant tot el curs perquè ens parla de l’objectiu
educatiu d’aquest curs.
Fixa’t en el disseny i pensa que ens vol dir cada
apartat del rètol
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Benvinguts a l’espai BON DIA. Com molt bé sabeu, és un petit espai de temps que en
convida a pensar en vosaltres mateixos, en els altres, en el nostre món i en tot allò que
dona sentit a la nostra vida.
Durant aquest curs, continuarem la nostra reﬂexió sobre allò que signiﬁca APRENDRE A
VIURE i ho farem a partir del lema COMPROMETRE’S ÉS RENOVAR-SE. Aquesta
setmana us convidem a pensar en els nostres primers compromisos del curs.
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Recordes que vol dir el mot “Compromís”?
Què et sembla que vol dir “Renovar-se”?
Llegeix el text que tens en l’annex i després intenta respondre aquestes preguntes
PENSA: Quines actituds tens a l’escola? Creus que en pots renovar alguna? Quina?
ACABA LA FRASE:
EN
. AQUEST CURS QUE COMENÇA EN COMPROMETO A...
T’anirà bé tenir-la escrita a la teva agenda. Poxdeu llegir les frases entre tots.

Escolteu aquesta música i feu silenci. Penseu en la vostra renovació interna.
Recorda quina actitud vas decidir ahir que volies millorar. Com ho podeu fer?
https://www.youtube.com/watch?v=j6EJBV-V_fw
(Escoltar 2 minuts)

Mira’t aquesta imatge.
● Quina relació creus que té amb la paraula
“compromís?”.
● Quines qualitats acompanyen una
persona compromesa?
El mes d’agost va morir Pere Casaldàliga. Un català
universal, que amb el seu testimoni estava compromès
amb els desvalguts i els pobles indígenes del Brasil.
Les seves paraules, ens ajuden ara a repensar-nos en
el moment que vivim.
Els valents són aquells que vencen la molta o poca
por que tenen. Què deu voler dir? Parleu-ne.

