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Dimarts és la festa de Santa Joaquima. Serà bo que com Escola Vedruna 
que som recordem el que la fundadora de les nostres escoles ens ha 
ensenyat.
Estem també en la recta final del curs. Et convidem a tenir en compte 
algunes actituds que t’aniran bé en aquests temps que estem vivint: 
l’esforç, la superació personal, l’aprofitar el temps per fer les coses bé i, 
de manera especial, el saber agrair tot allò que tenim.

Avui és el dilluns de Pasqua Granada, una de les festes locals de Vic. 
Aprofita la festa per posar-te al dia de la feina escolar. Procura també 
descansar per poder tenir nova embranzida per acabar el curs de manera 
reeixida  en tots sentits (estudis, amistats, valors, aptituds i actituds…)

Avui dimecres escoltarem un poema de l’autora Joana Raspall anomenat 
“Podries”
 https://www.youtube.com/watch?v=QPvDiabu5vg
Després de llegir-lo comenteu: 
● De què ens parla aquest poema? 
● Quina part t’agrada més? 
● Quins valors hi veus reflectits? 

Avui parlarem d’una proposta dels alumnes de 3r d’ESO. 
Aquesta imatge ens parla sobre l’esforç i les dificultats del dia 
dia,   però també de la recompensa quan assolim l’objectiu. 
● Com et sents quan t’esforces molt i aconsegueixes arribar 

a  meta?    

Els professors us convidem a celebrar la festa de Santa 
Joaquima de Vedruna recordant algunes de les seves frases 
que trobaràs en el següent PREZI 

https://prezi.com/koccngtq0ou2/santa-joaquima/
Després de llegir i reflexionar sobre  cada una de les frases 
pensa: 
● Quina t’ha agradat més? Per què? 
● Quina creus que t’ajudaria a millorar? 

Els alumnes de 2n d’ESO ens mostren un vídeo que ens parla sobre la desforestació i 
la importància de conservar el nostre planeta i la seva evolució. 

- Què pots fer tu per no arribar al límit de la Terra? 
- Quin fenomen creus que és més greu? Per què? 

https://www.youtube.com/watch?v=tovV-cJ8ID4

● Parla sobre algunes situacions que hagis viscut amb dificultats i que finalment 
ho hagis assolit.   Com t’has sentit? Creus que com més dificultós és el camí 
més valores haver-ho aconseguit

https://www.youtube.com/watch?v=QPvDiabu5vg
https://prezi.com/koccngtq0ou2/santa-joaquima/
https://www.youtube.com/watch?v=tovV-cJ8ID4

