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setmana 28

Estem celebrant la PASQUA,  la festa en que els cristians celebrem que Jesús 
ha  ressuscitat. Per això diem que la Pasqua és  LA FESTA DE LA VIDA . I 
nosaltres ho celebrem.
Durant les properes setmanes el bon dia estarà encaminat per tant a celebrar la 
vida, la nostra, la dels altres,  i la del nostre planeta. Aquesta vida a vegades 
està amenaçada.  Us convidem per tant a celebrar la vida que tenim però 
també a tenir cura  i defensar tota vida. 

Avui és festa i possiblement molts de 
vosaltres celebrareu la Pasqua menjant la 
“MONA”
Que tinguis una BONA FESTA

Avui iniciem el 3r Trimestre, un trimestre ple de reptes i per preparar-nos per la recta final 
de curs. Segur que encara teniu forces per afrontar l’últim impuls! Estem en la primera 
setmana de Pasqua. En terres catalanes és tradició que en començar la Pasqua, el padrí 
regali una mona de Pasqua al seu fillol. És una coca o pastís generalment rodó, on 
tradicionalment hi havia ous durs que més endavant van passar a ser de xocolata.
Mireu-vos  aquest vídeo que us explicarà aquest fet. 
http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/lorigen-de-lou-de-pasqua/video/5498520/

Som temps de Pasqua, i Pasqua és sinònim de VIDA. Cadascú de nosaltres tenim una 
vida INTERIOR i vida EXTERIOR. 
● Què creieu que és la nostra vida interior? Com és? En tens cura? 
● I la vida exterior? Què és? El cuidem com es mereix? 
● Què és important per conservar-lo? 

A continuació pensem: què puc millorar jo com 
a persona?I què puc fer jo per conservar el planeta Terra? 

Avui, relacionarem la nostra VIDA INTERIOR (la nostra personalitat) 
amb la VIDA EXTERIOR (planeta Terra). Us proposem la següent 
dinàmica: observeu cada una de les següents imatges d’elements 
naturals i després, parleu sobre quines sensacions i emocions us 
han transmès. 
https://docs.google.com/presentation/d/1GW0tDe4eg5Bo2P85-iI_7
K6zeqYiWC9dC8pEXFKTJDg/edit?usp=sharing

Acabem la primera setmana del tercer trimestre i avui, per acabar la setmana, fem uns 
moments de relaxació tot escoltant un fragment de la Primavera de Vivaldi, l’estació 
que fa uns dies hem iniciat. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Eaxcioiy2w
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