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Bon dia. 
Tenim un any acabat 
d’estrenar i, aquests dies, 
segur que tots, d’una 
manera o d’una altra,  
pensem: 
• Com serà aquest nou 

any? 
•  Quines coses 

m’agradaria fer 
diferents? 

Ara és el moment de 
procurar  fer-les realitat. 
Pensa en tot això mentre 
mires aquesta imatge. !!!!!

Avui, podem pensar què ens 
agradaria fer durant aquest 
nou any i si hi ha alguna cosa 
que podríem canviar o 
millorar de nosaltres 
mateixos. !
Pensa si t’agradaria fer 
alguna cosa que no hagis fet 
encara, o si voldries canviar 
alguna cosa de tu mateix: !
 *T’agradaria ajudar més als 
companys? 
 * Voldries deixar més les 
teves coses? 
 * Creus que tens un bon 
compor-tament a la classe i a 
casa? 
* Quines coses podem 
millorar de nosaltres vers 
l’any passat?

Comença un nou any, i els 
cristians celebrem el 
començament d’una nova 
vida, un naixement. 
 
Sempre, tots els 
naixements transmeten 
molta alegria i felicitat a 
tothom qui està al seu 
voltant.  
 
Escolta aquesta cançó de 
la pel·lícula “El Rei Lleó” i 
observa l’alegria de tots 
els animals: !
https://
www.youtube.com/watch?
v=4apUobsSq6I  
 

En la nostra vida és molt 
important donar valor a 
les coses petites. 
L’estació que ara vivim, 
l’hivern, ens hi ajuda... 
perquè a l’hivern queda 
en la natura allò que és 
necessari per sobreviure. !
Et convidem a escoltar 
el vídeo de la cançó 
“senzill” de la Beth. 
 
Deixa’t impregnar per la 
senzillesa de les 
imatges: !
http://
www.youtube.com/
watch?v=0o9QK9b5cUA 
 

Seu en una postura 
còmoda, amb l’esquena 
recta i les cames ben 
posades. 
Tanca els ulls. 
Respira tranquil·lament . 
Quan agafis aire pensa 
amb silenci totes les coses 
que voldries o desitges. I 
amb la imaginació fes 
entrar en el teu cos totes 
les imatges que somies.  
Fem un minut de silenci 
pensant en aquesta frase: 
   
 “ No hi ha res tan 
important com el moment 
present”. 
                                
Goethe 
 
 

IINFANTIL 
PRIMÀRIA
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