
 Bon dia
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

18 
Santa Beatriu 

19 
Sant s Marius i Canut

20 
Sant  Sebastià

21 
Sant a Agnès 

22 
Sant Vicenç

Bon dia. La setmana vinent 
culminarà en el dia del 
DENIP: Dia Escolar de la No 
violència I de la Pau. 
Aquesta setmana, 
prepararem aquesta data, 
reflexionant sobre els 
conflictes. Els que vius 
dintre teu, els del teu 
voltant i els del món.  
Sovint experimentem que es 
produeix un conflicte quan 
els interessos d’unes 
persones s’oposen als 
interessos dels altres.  
Avui ens fixarem en els 
conflictes derivats de tu 
mateix 
PENSA: 
• Vius algun conflicte amb 

tu mateix? Com el pots 
definir?  

• A què és degut aquest 
conflicte? 

• Com el pots solucionar? !!!

La reflexió d’avui té per 
objectiu pensar en els 
conflictes que es creen 
entre els companys. !
Et convidem a llegir amb 
atenció el fragment d’una 
notícia apareguda en un 
dels nostres diaris.  
LLegeix-la amb atenció i 
dona’t resposta a 
 aquestes qúestions: !
* Coneixes a algun 
company que  es trobi en 
una situació semblant? 
* Et sents responsable de 
què algun company teu 
hagi sofert bullying? 
* Quina actitud has de 
pren-dre en aquestes 
situacions? 

El conflicte amb la 
natura: la contaminació 
 
Mira’t atentament 
aquest vídeo. Ens fa 
veure el que rebem de 
la natura i com podem 
respondre al que d’ella 
rebem.  
Recorda alguna 
afirmació que surt en el 
vídeo que t’hagi 
impactat. 
Fes un compromís, que 
puguis dur a terme, per 
tractar més dignament a 
la natura. 
https:// 
www.youtube.com/
watch?v=_7AMbXZUnAQ 

El conflicte amb els 
béns (diners, 
recursos,...)  !
Escolta la cançó “DON 
DINERO” interpretada 
per Paco Ibañez i 
tracta d’entendre què 
ens vol dir: 
• Creus que el diner 

pot ser font de 
conflictes? 

• Som més feliços 
quan tenim moltes 
coses, molt poder…? !

 
https://
www.youtube.com/
watch?v=DxN8ftIxCfM 
 !

Conflictes del món 
El mapa que et presentem 
és només una petita 
mostra dels conflictes 
bèl·lics que hi ha avui en 
el món. 
Davant d’aquests fets ens 
sentim impotents per 
solucionar-los. Però tots 
podem fer algun petit pas 
per posar-nos en la pell de 
les persones que viuen 
contínuament envoltats de 
violència, inseguretat, 
patint fam... 
Quin pas pots fer tu? 
 
 

Secundària 
Batxillerat   Gener
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Un menor víctima d'assetjament escolar durant 14 anys se'n va 
a 190 quilòmetres de casa seva per acabar amb la situació 
La família d'un noi de 17 anys de Sant Vicenç dels Horts que ha estat víctima 
d'assetjament escolar durant catorze anys ha optat per enviar el menor a 190 
quilòmetres del seu municipi per acabar amb la problemàtica. El jove rebia 
amenaces, insults i agressions des de preescolar i havia canviat d'escola en 
diverses ocasions. 

	  

	  
DON	  DINERO	  	   Paco	  Ibañez	  	  
	  
Madre, yo al oro me humillo, 	  
él es mi amante y mi amado,  
pues de puro enamorado  
de continuo anda amarillo;  
que pues, doblón o sencillo,  
hace todo cuanto quiero,  
poderoso caballero  
es don Dinero.  
 
Nace en las Indias honrado  
donde el mundo le acompaña;  
viene a morir en España  
y es en Suiza enterrado;  
y pues quien le trae al lado  
es hermoso aunque sea fiero,  
poderoso caballero  
es don Dinero.  
 
Es galán y es como un oro;  
tiene quebrado el color,  
persona de gran valor,  
tan cristiano como moro;  
pues que da y quita el decoro  
y quebranta cualquier fuero,  
poderoso caballero 
es don Dinero 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son sus padres principales,  
y es de noble descendiente,  
porque en las venas de oriente  
todas las sangres son reales;  
y pues es quien hace iguales  
al duque y al ganadero,  
poderoso caballero  
es don Dinero.  
 
Por importar en los tratos  
y dar tan buenos consejos,  
en las casas de los viejos  
gatos le guardan de gatos;  
y pues él rompe recatos  
y ablanda al juez más severo,  
poderoso caballero  
es don Dinero.	  	  
	  


