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setmana 33

Durant aquesta setmana continuem treballant les aportacions dels 
nostres companys i professors que ens fan adonar que, per tenir una 
bona convivència, és necessari respectar les diferents idees, opinions, 
creences, maneres de ser... Això és el que procurarem fer durant els 
propers dies.

Avui dilluns iniciem la setmana amb una proposta dels companys de 1r 
d’ESO. Ens diuen: 
“Tanca els ulls, relaxa't i tot escoltant aquesta música pensa en els 
bons moments que has passat. 
Dona gràcies per tot allò que has rebut”

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

Els alumnes de 2n d’ESO en proposen reflexionar a tots  sobre 
els moments i instants que vivim, pensar sobre les nostres 
coses i saber-ho aprofitar: "T'has de parar a pensar". 
I avui per dins responem: 
● Quin propòsit em marco per avui?  
● Com ho faré? 
● Com ho  puc fer per  millorar?

Els allumnes de 3r d’ESO ens diuen:
“Aquesta setmana pel bon dia, volem treballar un valor molt important i que 
molts de nosaltres posseïm. L'amistat, està per tot arreu, i ens ensenya molts 
valors que no aprenem per nosaltres sols.”
Et pot  ajudar a pensar-ho això que Jesús de Natzaret ens diu: “Ningú no té un amor 
més gran que el qui dona la vida pels seus amics (Jn 15,13)

 - Però, sabem ben bé què és?   Què és per tu l’amistat? Valores els amics?

Un professor de l’escola avui ens ofereix aquest 
vídeo per començar el dia amb alegria, optimisme i 
estimació. 
Durant la cançó podeu tancar els ulls i 
imaginar-vos un llençol ben gran d’estels! 
https://www.youtube.com/watch?v=WAs5xnJ-pRM

Per acabar la setmana, els alumnes de 6è de primària ens ofereixen un vídeo 
que ens parla sobre diferents valors. 
● N’hi ha algun de més important que d’altres? Per què?
● Expliqueu una situació que hageu viscut i on hageu aplicat un dels valors 

explicats. 
https://www.youtube.com/watch?v=YwbBdIt_AqE
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