BON

APRENDRE A VIURE

COMPROMETRE’S ÉS RENOVAR-SE

DIA
13-17 ANYS

OCT

Continuem avançant en el curs i superant les diﬁcultats que en alguns grups es
donen degudes a la situació de pandemia. Però amb responsabilitat i bones
disposicions ens en podem sortir.
Aquesta setmana volem agrair de manera especial la col·laboració dels alumnes
de 3r d’ESO en el BON DIA dels divendres. Ens agrada veure com aneu captant
el valor d’aquesta activitat oferint-nos BONS DIES plens de reﬂexions ben
profundes. Alguns alumnes us animeu? MOLTES GRÀCIES A TOTS!
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MANTÉ UNA ACTITUD POSITIVA
Saluda, agraeix, valora. Sigues amable i col.labora.
Sorprèn els de casa amb petits detalls. Comparteix com et sents amb la família.
Pregunta, busca ajuda.
No et deixis vèncer per la por. Dóna la cara, no t’amaguis.
● Quina d’aquestes actituds ja tens?
● I quina creus que necessites ara?

setmana 05

Sant Pau de
la Creu

Llegeix aquesta frase:
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Santa Irene
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Santa Úrsula
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Sant Marc de
Jerusalem

Dues coses que em criden l'atenció: la intel·ligència de les bèsties i
la bestialitat dels humans.
Flora Tristán
.

Després mira aquest vídeo i descobreix la connexió amb la frase.
Què creus que tu pots fer?

Avui et presentem una persona compromesa amb el nostre temps, en Manel
Pousa, popularment pare Manel. Va ser un sacerdot català conegut pel seu
treball social especialment amb les persones que compleixen penes de
presó, a les quals ajudava en el procés de reinserció.
Mira el Vídeo i pensa amb quina de les seves frases et quedes

Avui us convidem a llegir un poema de Pere
Casaldàliga “SIGUEM COMUNICACIÓ”.
Ho trobareu en l’annex.
Quin missatge creieu que ens dona?
El Bon dia d’avui l’ha preparat un alumne de
3r d’ESO. Ens recomana:
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Santa Oda

“Avui comencem el dia observant aquesta
imatge.
Sabeu qui és aquesta gent? Sabeu com és
el seu dia?
Compara el seu dia amb el teu”.

ANNEX
SIGUEM COMUNICACIÓ
Comuniquem-nos, germans, comuniquem-nos,
Diguem la veritat contra tota mentida.
Cridem l’esperança contra tota tristesa.
Donem el missatge suprem de l’amor contra tot egoisme.
Escoltem totes les coses,
escoltem totes les ales,
escoltem totes les passes.
No podem deixar-nos aïllar, sords o muts,
ni per la por,
ni pel lucre,
ni per cap ordre dels dominadors.
Pere Casaldàliga

