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setmana 31

Durant aquesta setmana celebrarem dues dates molt importants pel 
nostre país: la festa dels  patrons de Catalunya. Comencem la setmana 
amb la festa de Sant Jordi i l’acabarem amb  la festa de la Mare de Déu 
de Montserrat. Tenim al davant una bona oportunitat per viure tot allò 
que és ben nostre. la nostra llengua, els nostres costums, les nostres 
tradicions, les nostres creences… En definitiva tot allò  que configura la 
nostra manera de ser.

Avui és SANT JORDI. Patró de Catalunya, el nostre patró. La 
festa del llibre i de la rosa!
Podem començar la setmana escoltant la llegenda  de Sant 
Jordi i el drac (Ambauka):
https://www.youtube.com/watch?v=WXM3Nw_tJ1E

Celebrem la diada a l’escola i felicitem a tots els JORDI’S i 
JORDINES!!!

Estem a la setmana del LLIBRE i de 
la LECTURA per excel.lència!

Entre tots llegirem i memoritzarem 
aquest poema de la PRIMAVERA!

PRIMAVERA esclat de VIDA, de COLORS…
Podem escoltar en rotllana, amb els ulls tancats un fragment de la 
PRIMAVERA de Vivaldi!

Com ens sentim?  Parlem-ne entre tots!
Avui és SANT MARC. Felicitem a tots els MARCS!

Avui és la festa de la MARE DE DE DEU DE 
MONTSERRAT. La nostra patrona!
Us convidem a escoltar el cant del  Virolai, que els 
escolanets canten cada dia a lde la Mare de Deu de 
Montserrat. Potser alguns ja la sabeu!
http://www.youtube.com/watch?v=x1omGBjHdHk

-
Avui, si el temps ens acompanya, podem anar a fer el bon dia a l’espai del pati de 
les pedretes, als bancs que hi tenim.
Llegirem el següent  poema sobre LA NOSTRA TERRA! El trobareu en l’ANNEX
Què ens explica?
      - tots els nens i nenes tenen les mateixes oportunitats?

- HAURÍEM D’AGRAIR I SER AGRAÏTS PER TOT EL QUE TENIM !

PARLEM-NE ENTRE TOTS!!!

https://www.youtube.com/watch?v=WXM3Nw_tJ1E
http://www.youtube.com/watch?v=x1omGBjHdHk


 


