
       

MAI         

28

29

30

31

1

Sant Germà

Sant Just

Sant Ferran

Sant Pasqual

Sant Justí

setmana 36

Som ja en la recta final del curs. Alguns canviareu d’etapa, altres de cicle 
i alguns  arribeu a la fita començada quan éreu molt petits: el final de la 
vostra etapa a l’escola. Heu intentat aconseguir-la amb plenitud i tots els 
que formem l’escola ens n’alegrem. A tots vosaltres us convidem a gaudir 
de la vida de l’escola. Que els BONS DIES us ajudin a pensar en algun 
moment d’aquest curs i d’aquests anys, que no voldríeu oblidar mai.

Una mestra d’Infantil  ens fa la següent proposta: 
Començarem la setmana escoltant música d’en 
Mozart i presentant: 
EL POT DELS BONS MOMENTS/DESITJOS 
(aquesta activitat la trobareu en l’ANNEX
https://www.youtube.com/watch?v=y824JxNDdSk

EL POT DELS BONS MOMENTS/DESITJOS. (Continuem treballant la 
proposta

Escoltant la música que ens ofereix Mozart, pensarem i dibuixarem o 
escriurem (depenen del curs) moments que recordem ens hagin agradat 
durant el curs.

https://www.youtube.com/watch?v=y824JxNDdSk
(a partir del minut 1:06:00 aprox.)

EL POT DELS BONS MOMENTS/DESITJOS. (continuació)

Tornem a posar música d’en Mozart ( a partir del minut 2:35:00 aprox.)

https://www.youtube.com/watch?v=y824JxNDdSk

Podem continuar reflexionant i pensant diferents situacions que recordem ens 
hagin passat durant el curs. 

-Podem acabar i revisar el mural que hem fet dels bons desitjos i 
expliquem el conte de la LA VERITAT SOBRE L’ARTUR Un 
conte sobre les mentides.
● Què li passa a l’Artur?  Com acaba el conte?
● Per què està contenta la mare de l’Artur? i per què està  

preocupada?
PARLEM-NE ENTRE TOTS I ENS DESITGEM UN BON CAP 
DE SETMANA!

-
EL POT DELS BONS MOMENTS/DESITJOS 
(activitat final)

Segur que el pot dels BONS MOMENTS/DESITJOS 
està ple de bons desitjos. Podem començar a muntar 
un mural amb amb una cartolina i enganxar els desitjos 
que hem fet, to llegint-los i explicant-los als companys.

 

https://www.youtube.com/watch?v=y824JxNDdSk
https://www.youtube.com/watch?v=y824JxNDdSk
https://www.youtube.com/watch?v=y824JxNDdSk


ANNEX  EL POT DELS BONS MOMENTS/DESITJOS. 

Aquesta activitat es pot presentar a principi de setmana. Fa molts dies 
que ja portem de curs, compartint moments junts. Perquè no desitgem 
paraules/frases boniques pel grup?  Es pot presentar un pot bonic que 
estigui buit i uns papers per escriure o dibuixar els nens/es més petits, 
aprofitem per parlar del temps que compartim junts, tot el què vivim 
quan estem a l'escola amb els companys, les coses boniques que ens 
passen el dia a dia, etc. l al llarg de la setmana els nens i nenes han d'anar 
omplint el pot dels bons moments amb coses boniques que hagin viscut 
durant tot aquest temps a l'aula i a finals de setmana el podem llegir junts 
i reflexionem i parlem de les coses boniques que junts hem compartit 
aquest curs. 


