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Hem començat el mes de juny, el darrer mes de curs. És temps de fer el 
darrer esforç per tal de gaudir dels resultats  del treball fet durant el curs. 
És temps també de valorar i agrair tot el que durant aquests 10 mesos 
hem rebut de l’escola, dels pares, dels amics, dels companys... I és temps 
també de començar a planificar les nostres vacances per tal que tot 
gaudint del descans merescut siguem capaços de tenir una mirada ampla 
i pensar que és el que podem fer en bé dels altres.

Avui és el 
DIA MUNDIAL DELS NENS VÍCTIMES DE QUALSEVOL AGRESSIÓ!
És un dia destinat a fomentar el benestar i els drets dels nens del món.
Nosaltres ho celebrem escoltant la cançó: ELS DRETS DELS INFANTS! (grup 
el gripau blau)
https://www.youtube.com/watch?v=V41L_o26hwY
Parlem entre tots d’allo que  ens diu la cançó. (lletra annex)

5 de juny: DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT!!!
Avui explicarem el conte: QUÈ LI PASSA A LA TERRA!
Ens explica que la Terra està malalta, té febre, el pols dèbil, respira amb 
dificultat... Juntament amb Lluna, la seva amiga, aniran a casa del Dr. 
Mercuri per trobar un remei al seu problema.
Trobaran la solució? Necessitarà l’ajuda de la Mare Natura? 
Potser hem de canviar alguns hàbits per curar-la?
PARLEM-NE ENTRE TOTS!

Avui, aprofitant el bon temps, en un moment del dia, podem anar a fer el bon 
dia al pati de les pedretes.

Asseguts en els bancs podem parlar d’aquest curs.
● Què hem après?
● Què ens ha agradat més?

Encarant al final de curs,  us llegirem una frase molt significativa que 
ens deia Santa Joaquima de Vedruna: 
“Sigues tan amable com puguis, que mai no es fa malbé la 
melmelada per massa sucre”. Com relacionem sucre i 
melmelada? 
● Recordem qui és Santa Joaquima?
● Què ens vol dir amb aquesta frase? PARLEM-NE. 

-A vegades ens oblidem de tractar bé els altres i 
ens costa compartir i ajudar.
Parlem entre tots  dels valors: respecte, la 
tolerància, … que hem treballat al llarg del curs. 
De ben segur que milloren la nostra convivència.

 

https://www.youtube.com/watch?v=V41L_o26hwY


ELS DRETS DELS INFANTS (grup Gripau Blau) 
 
Crida fort que tots tenim drets  
Som petits infants – som petits infants  
Vull poder tenir identitat  
Saber que som iguals  
Ser escoltat quan cal  
 
CANTA, BALLA, TOTS SOM NENS  
TOTS SOM CANALLA SALTA, CRIDA,  
DESPERTEU CIUTAT DORMIDA DONEM PASSES,  
PLANTEM LES LLAVORS MENTRE CAMINEM,  
CAP A UN MÓN MOLT MILLOR  
 
Vull aprendre tot i més  
Jugar sense parar i a casa descansar  
Quan jo pugui estar ferit  
Saber que tu ets amb mi  
Sentir-me protegit  
 
CANTA, BALLA, TOTS SOM NENS  
TOTS SOM CANALLA SALTA, CRIDA,  
DESPERTEU CIUTAT DORMIDA DONEM PASSES,  
PLANTEM LES LLAVORS MENTRE CAMINEM,  
CAP A UN MÓN MOLT MILLOR  
 
Composició i lletra: Guille de las Heras i Míriam Bové  

 


