BON

APRENDRE A VIURE

COMPROMETRE’S ÉS RENOVAR-SE

SET

DIA
13-17 ANYS

En els Bons Dies d’aquesta setmana us proposem que, a més de reﬂexionar
sobre com aneu portant endavant els vostres compromisos personals conegueu
altres persones que la seva vida ha estat un compromís de cara als altres.
També hi trobareu una reﬂexió que una companya vostra de Secundària ens ha
fet arribar. Us desitgem que tingueu una bona setmana.

setmana 02
Som davant d’un curs diferent on haurem d’aprendre a conviure
durant un temps amb els inconvenients que suposa viure una
Pandèmia.
Però tenim també una oportunitat: aprendre a ser responsables i
pensar en els altres.
Fem un moment de silenci: Pensa individualment en col·lectius
que estan compromesos en la millora de la situació i en què hi
pots aportar tu, també al global de la societat?
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Sant Llorenç,
màrtir

29

Sants Gabriel,
Rafael i Miquel

30
Sant Jeroni

1

Santa Teresa
de l’Infant Jesús

2

Sant Sadurní

Recordem els ODS.
Són compromisos que afrontem com a societat.
Observa’ls de nou.

.

En pots trobar un que et sembli que t’hi pots
comprometre de forma especial?

Els músics i el cantants són testimonis compromesos amb la nostra societat.
Moltes vegades ens comuniquen com podem renovar-nos.
Escolta aquesta cançó de Txarango: “Tanca els ulls”
Amb quin dels consells que donen et quedes?
Llegeix el poema del bisbe Pere Casaldàliga
que trobaràs en l’annex. És una resposta de
compromís i esperança.
● Què creus que signiﬁca aquest poema?
● Què en penses?
Durant aquest curs el bon dia dels divendres el prepareu els alumnes.. Una
companya vostra de 3r d’ESO en proposa que mirem el següent vídeo i ens
proposa aquesta reﬂexió:
“Per evolucionar en aquesta vida t’has d’implicar i esforçar amb les coses;
en canvi, si et quedes estirat sense fer res, les oportunitats et passaran i
no te n’adonaràs.”

ANNEX
És tard però és la nostra hora.
És tard però és tot el temps que tenim a mà per fer el futur.
És tard però som nosaltres aquesta hora tardana.
És tard però és matinada si insistim una mica.
Pere Casaldàliga

