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setmana 39

Divendres vinent començarem les vacances. I amb elles un temps que farà 
possible que puguem gaudir de noves experiències que ens donaran 
l’oportunitat de fer noves relacions que també ens ajudaran a créixer. Durant la 
setmana valorem i agraïm tot el que hem viscut durant el curs.

Estem a la recta final del curs. Per això alguns  BONS DIES els dedicarem a 
avaluar  el que ha estat  el “teu” curs.
Podem començar la setmana amb la: CANÇÓ DE LA FELICITAT:

https://www.youtube.com/watch?v=BcxhZR31lk0

Com ens sentim els últims dies del curs que ja s’acaba?

Avui podem parlar de la DUNA. 
Què ens ha aportat i ensenyat al llarg del curs o cursos?

A P5 s’ha convertit en papallona ….
Per què s’ha convertit en papallona?

P3 i P4 
Què ens ha ensenyat la Duna?

Podem continuar amb la DUNA.

Fem un sondeig i expliquem el conte de la 
DUNA que els hi ha agradat més!

Per quina raó us ha agradat més??

-
El BON DIA  d’avui el  podem anar fer a l’oratori. 
Avui,  21 de juny,  és un dia especial:és l’inici de l’estiu i per celebrar-ho, 
tots els països Europeus celebrem el Dia de la Música. Com a final de 
curs, tots junts, companys i mestres triem una cançó que ens agradi i 
cantem-la tot fent pinya. De ben segur que serà un moment ben màgic!
Un bon moment per recordar i fer un resum de tot el que hem après i 
viscut. Pensem en  els bons moments que hem passat junts a l’escola ! 
I RECORDEM: “ELS VALORS NO FAN VACANCES”

Amb el goig d’haver compartit i construït aquest  curs amb tots vosaltres!

Avui, ULTIM DIA DE CURS, aprofitant que anirem a 
esmorzar a Atlàntida tots junts, buscarem un moment per 
parlar i les mestres els hi podem explicar les nostres 
impressions personals del curs que s’acaba:com l’hem 
vist, com ha anat,  …
I desitjar-nos tots un BON ESTIU!!!

https://www.youtube.com/watch?v=BcxhZR31lk0

