
Bon dia 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

!9 
Sant Hermes

!10 
Mare de Deu dels 

Desemparats

!11 
Sant Anastasi

!12 
Sant Pancraç

!13 
Mare de Déu de 

Fàtima

Durant aquestes dues 
setmanes farem les 
competicions dels jocs 
olímpics. Recorda que el 
més important és la 
teva participació 
positiva, en bé de tot el 
grup. Treballant junts 
tots podeu participar i 
podeu aconseguir molt 
més que treballant tots 
sols. 
 
Posa’t en forma tot 
mirant el  video de la 
inauguració: !
https://
www.youtube.com/
watch?v=QB1u7IN87lQ

Saps què signifiquen 
aquestes  anelles? !!!!
Van néixer l'any 1913 quan 
Pierre de Coubertin va 
informar que aquest seria el 
símbol utilitzat pel Congrés 
Olímpic de París. 
Es van buscar aquests 
colors perquè són els més 
presents a les banderes de 
tots els països, 
simbolitzant la inter-
nacionalitat de 
l'olimpisme.  

Negre: Àfrica 
Groc: Àsia  
Vermell: Amèrica  
Blau: Europa 
Verd: Oceania

A partir d’avui, 
reflexionarem cada dia a 
partir dels colors de les 
anelles olímpiques. Us 
proposarem una frase d’un 
pensador de cada continent i 
parlarem del simbolisme de 
cada color. 
Iniciem pel nostre continent, 
Europa 
Un heroi és el que fa tot 
el que pot. 
           Romain Rolland 
(EUROPA) !
Tu  fas tot el que pots? Què 
t’impedeix fer-ho? 
El color blau ens dona 
tranquil·litat i confiança.. 
Ens ajuda a estar calmats 
Ens convida a tenir 
relaciones positives i a la 
conversa reposada. 
Durant aquests jocs olímpics 
confia en els teus companys.

Avui continuem amb el 
color de l’Àsia 
Qui procura assegurar 
el bé aliè, s’assegura 
el propi. 
                      Confuci 
(ÀSIA) !
Ho creus així? Procures 
assegurar el bé dels 
altres? !
El color groc és alegre. 
Està associat a l’escalfor, 
a l'optimisme ia  la 
diversió i ens aporta 
vitalitat. !
Desitgem que en aquests 
jocs olímpics gaudeixis 
del joc, de l’esport, de 
les competicions.  
Sigues sempre positiu.

Avui és festa d’escola. Potser 
serà bo que dediquis una 
estona del dia a recordar tot 
el que has viscut durant 
aquesta primera setmana de 
Jocs Olímpics.  
Torna a mirar el video del 
BON DIA del dilluns.  !
També et recordem que 
diumenge la Pentecosta, 
coneguda popularment amb 
el nom de Pasqua Granada. 
Els cristians recordem i 
celebrem que els seguidors 
de Jesús, com els primers 
apòstols , rebem la LLUM i la 
FORÇA del seu ESPERIT. 
 

INFANTIL 
PRIMÀRIA

Maig
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