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Segur que tots, d’una manera o d’una altra, ens hem fet propòsits i hem 
iniciat projectes. Ara és el moment de viure’ls i de no deixar-los per demà. 
Per això aquesta setmana et proposem de donar valor al dia d’avui, a 
cada moment de la nostra vida, no ho deixem per a més endavant!

Avui dilluns començarem la setmana amb una aportació dels alumnes de 3r 
de primària, una cançó que ens parla sobre la importància de la PAU al 
món. Fixa’t en cada una de les frases d’aquesta cançó i tria’n una. Per què 
l’has triat? Poseu-les en comú. 
https://www.youtube.com/watch?v=-hcWVOauLnM

Segur que tots recordeu la cançó commemorativa Vedruna que hem 
escoltat i cantat en vàries ocasions. Avui us proposem la mateixa cançó 
acompanyada d'unes imatges que defineixen molt bé i ens ajuden a 
entendre el sentit de la seva lletra. Gaudiu-ne!

https://www.youtube.com/watch?v=c3adx5Fgmz8&feature=youtu.be

Avui els alumnes de 2n d’ESO ens proposen aquesta 
imatge amb una frase a destacar: EL CERVELL NO ÉS UN 
GOT PER OMPLIR, SINÓ UNA BOMBETA PER 
ENCENDRE.
● Què creieu que vol dir aquesta frase? 
● Creieu que “simplement omplint el cervell” en tenim 

prou? 
● Creus que si s’esforces s’encén la teva bombeta? 

De ben segur que tots hem sentit a parlar  de la IGUALTAT 
entre les persones. - Què us sembla que és la igualtat?

Les PERSONES SOM PERSONES, per tant, és igual si som 
nens o nenes, si tenim la pell blanca, fosca o negra, si tenim 
més diners o menys... 
Allò important és veure que tots som iguals.  Respectem-nos!

Donar gràcies és un gest senzill. Donant les gràcies reconeixem allò que els 
altres fan per nosaltres.  
Donar gràcies és com somriure, és com omplir els pulmons d'aire nou i 
fresc! Ens fa sentir bé!
Al llarg del dia d’avui doneu les gràcies a un amic, company, mestre, als 
pares… i acompanya-ho d’un somriure o d’una abraçada.  De ben segur 
que us alegrarà el dia! 

https://www.youtube.com/watch?v=-hcWVOauLnM
https://www.youtube.com/watch?v=c3adx5Fgmz8&feature=youtu.be

