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setmana 34

Durant aquesta setmana continuem treballant les aportacions dels 
nostres companys i professors que ens fan adonar que, per tenir una 
bona convivència, és necessari respectar les diferents idees, opinions, 
creences, maneres de ser... Això és el que procurarem fer durant els 
propers dies.

Ara que treballem els projectes proposem avui anar a conèixer el projecte de 
P4: EL TREN. Els nens i nenes de P4 explicaran als de P3 i P5 que han après, 
com ho treballen i els hi ensenyaran els treballs dels passadissos

De ben segur que tots hem sentit a parlar de la IGUALTAT 
entre les persones, entre els nens i les nenes.
-Què us sembla que és la igualtat? Parleu-ne. 
Les PERSONES SOM PERSONES, per tant, és igual si 
som nens o nenes, si tenim la pell blanca, fosca o 
negra, si tenim més diners o menys, ... Allò important 
és veure que tots som iguals. Respectem-nos!

Segur que tots recordeu la cançó commemorativa Vedruna que hem escoltat 
i cantat moltes vegades. Avui us proposem la mateixa cançó acompanyada 
d'unes imatges que defineixen molt bé i ens ajuden a entendre el sentit de la 
seva lletra. Gaudiu-ne!

https://www.youtube.com/watch?v=c3adx5Fgmz8&feature=youtu.be

Podem acabar la setmana escoltant el conte: MOLTES GRÀCIES.
“Tractar als altres amb amabilitat i respecte és un valor i actitud que hem de 
fomentar i treballar amb els nens i les nenes de totes les edats. En Nil, el 
protagonista d'aquest conte està molt content amb el seu globus taronja. Per no 
perdre'l molesta sense adonar-se'n als seus amics.”
-Què li ha passat a en Nil?
PARLEM-NE ENTRE TOTS!

 

-
Donar gràcies és un gest senzill. Donant les gràcies reconeixem el que els altres 
fan  per nosaltres.  
Donar gràcies és com somriure, és com omplir els pulmons d'aire nou i fresc!
Ens fa sentir bé!
M'agrada donar les gràcies al meu company de taula que em deixa el llapis i els 
colors!
I als pares pel conte de cada nit!
 

https://www.youtube.com/watch?v=c3adx5Fgmz8&feature=youtu.be

