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setmana 32

Aquesta setmana, tant curta a nivell de dies d’escola, t’oferim uns bons 
dies preparats pels vostres companys en el que ens posen de manifest el 
seu desig de saber gaudir de les coses que la vida ens dona, així com 
ajudar als altres a poder-ne gaudir. Et desitgem que actuant així tinguis 
una bona setmana.

Avui es festa de l’escola, una de les festes de lliure elecció. 
Us convidem a aprofitar la festa per posar-vos al dia de la feina escolar. 
Estem ja en la recta final del curs i cal estar a punt. 

Avui és la festa de Sant Josep obrer coneguda també com el dia del 
TREBALLADOR. Gaudeix de la festa i renova les energies per posar-te a 
treballar de valentl

Els alumnes de 4t de secundària ens fan l’aportació d’una cançó que ens pot 
ajudar a afrontar les pròpies dificultats. Ens diuen:
“Escolteu aquesta cançó i penseu si en algun moment us heu pogut sentir 
representats per el que diu”.
https://www.youtube.com/watch?v=FkUI7w8TqhQ
Porta per títol FORA DE JOC i està interpretada per Lídia Guevara, Elena 
Gadel i Manu Guix.

Avui tenim una proposa dels alumnes de 2n de secundària. 
Mirem tots junts aquesta imatge i penseu  en un petit 
moment viscut que us hagi fet MOLT FELIÇ. Després el 
podeu compartir amb els vostres companys.
Segur que valorant cada instant del dia, podrem viure més 
plenament.

Un  professor de l’escola ens ofereix aquest vídeo, on podreu observar valors 
com la solidaritat, l’amistat, la generositat...

https://www.youtube.com/watch?v=elOmbRHkj3U

Creus que totes aquestes persones mostren bones actituds? Per què? 
Vosaltres feu “favors” i sou generosos amb tothom? T’agrada quan ho són     
amb tu?

https://www.youtube.com/watch?v=FkUI7w8TqhQ
https://www.youtube.com/watch?v=elOmbRHkj3U

