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Som ja a  la recta final del curs. Alguns canviareu d’etapa, altres de cicle i 
alguns  arribeu a la fita començada de quan éreu molt petits: el final de la 
vostra etapa a l’escola. Heu intentat aconseguir-la amb plenitud i tots els 
que formem l’escola ens n’alegrem. A tots vosaltres us convidem a gaudir 
de la vida de l’escola. Que els BONS DIES us ajudin a pensar en algun 
moment d’aquest curs i d’aquests anys, que no voldríeu oblidar mai.

Aquesta setmana una mestra d’Infantil ens  proposa 
un nou repte: elaborar un pot amb bons moments o 
desitjos. Ja fa molts dies que compartim moments 
junts i ara, creiem que és un bon moment per 
desitjar-nos i recordar moments viscuts. Trobareu 
l’activitat en l’ANNEX
https://www.youtube.com/watch?v=y824JxNDdS
k

Els vostres companys de 2n d’ESO ens ofereixen aquest vídeo, caracteritzat per 
l’autosuperació i ensusiasme de la protagonista. 
https://www.youtube.com/watch?v=8Oi7HhaWoVQ

Després de la visualització parleu: 
● Com t’has sentit mirant el vídeo? 
● Creus que la protagonista ha sigut valenta? 
● Parleu de situacions o vivències vostres on creieu que us heu autosuperat
Mireu tots junts aquesta cançó que segur que farà que comenceu el dia amb alegria, 
optimisme i esperança.  
https://www.youtube.com/watch?v=iECO0lOhcK8
Fixeu-vos en aquesta frase de la cançó: “Només s’hi veu bé amb el cor, Els ulls no 
veuen l’essencial”. 
● Què us diu aquesta frase? L’havíeu sentit abans? 
● Per què diu que els ulls no veuen l’essencial? 

Si teniu la oportunitat, llegiu la història del “El Petit Príncep” i compartiu amb els vostres 
companys l’essència de la història. 

Els companys de 4t d’ESO ens propossen aquesta 
activitat
Visualitzeu aquesta imatge, recordant una imatge 
semblant que vàrem veure la setmana passada. 

● Què creieu que ens vol dir? 
● Per què creieu que hi ha el cor? 
● Creieu que les idees  surten millor si ens venen del 

cor? 

Ha arribat el final de la setmana i, de ben segur, 
que teniu el pot dels bons moments carregat de 
records. Al llarg del dia d’avui el podeu obrir i 
explicar-vos vivències i bons instants que 
recordeu.
Segur que compartireu més d’un somriure! 

https://www.youtube.com/watch?v=y824JxNDdSk
https://www.youtube.com/watch?v=y824JxNDdSk
https://www.youtube.com/watch?v=8Oi7HhaWoVQ
https://www.youtube.com/watch?v=iECO0lOhcK8


 
ANNEX: ACTIVITAT SOBRE ELS BONS MOMENTS/ELS BONS DESITJOS 
 
Al llarg d’aquesta setmana, cada dia podem incloure un bon moment 
al pot i, a final de setmana, llegir-los tots junts. De ben segur que 
recordareu instants únics.  
 
Per concentrar-vos podeu fer els escrits acompanyats de música de 
Mozart.  
https://www.youtube.com/watch?v=y824JxNDdSk 

 


