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Hem començat el mes de juny, el darrer mes de curs. És temps de fer el 
darrer esforç per tal de gaudir dels resultats  del treball fet durant el curs. 
És temps també de valorar i agrair tot allò que durant aquests 10 mesos 
hem rebut de l’escola, dels pares, dels amics, dels companys... I és temps 
també de començar a planificar les nostres vacances per tal que tot 
gaudint del descans merescut siguem capaços de tenir una mirada ampla 
i pensar que és el que podem fer en bé dels altres.

Avui, 4 de juny,  la ONU (organització de Nacions Unides) vol celebrar el dia 
dels nens víctimes de qualsevol agressió.  

Nosaltres, avui, escoltarem una cançó plena de somriures i de felicitat! 

https://www.youtube.com/watch?v=V41L_o26hwY

Una mestra de l’escola vol compartir amb nosaltres una cançó amb molt 
simbolisme: ens parla sobre tot el que tenim i que, a vegades, no valorem. 
Escolteu atentament aquesta cançó i penseu en la sort que tenim de viure on 
vivim, no tothom té aquesta mateixa sort. 

https://www.youtube.com/watch?v=ybgt-PvHVag

Encarant el final de curs,  us volíem recordar una frase molt 
significativa que ens deia Sant Joaquima de Vedruna: 

“Sigues tan amable com puguis, que mai no es fa malbé 
la melmelada per massa sucre”.
Què us suggereix aquesta frase? 

Avui és el dia mundial del Medi Ambient. 
Vivim en un planeta fantàstic, on podem gaudir d’espais 
naturals increïbles que de ben segur que ens fan viure 
experiències personals i sensacions inoblidables. 
Avui us proposem observar alguns d’aquests espais 
naturals. Recordeu, està a les nostres mans conservar-los 
i mantenir-los!
https://www.youtube.com/watch?v=R9FTv3byX0

Un professor de l’escola avui ens vol donar un missatge. 

“En la vida, la cosa més gratificant és fer la feina ben feta sigui quina sigui 
la seva naturalesa; la joia més gran i la que probablement més val la pena 
és sobrepassar les dificultats que sorgeixen durant el treball”
Paul Wood (1907-1962), metge cardiòleg en una carta al seu fill Anthony,
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