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setmana 38

Estem ja a les darreres setmanes del curs i tal com ja dèiem la setmana 
passada, és el  moment de fer balanç. Durant aquesta setmana recordem 
tot allò que durant  l’any hem fet per créixer en  la nostra comunicació 
amb els altres i amb la societat. Pensem en els vostres amics i amb totes 
aquelles persones que durant el curs han anat deixat petjada en 
vosaltres.

Per començar la setmana, els vostres companys de 1r d’ESO ens proposen 
uns minuts de relaxació per pensar en tot el que vas fer ahir, i tot el que 
pots fer avui, amb nous reptes i propòsits. ENDAVANT! 

https://www.youtube.com/watch?v=ex2SGbidcGE (3 minuts de relaxació) 

En el Bon Dia d’avui mirarem un vídeo ple d’emoció, màgia i senzillesa. És la 
cançó BOMBOLLES (Joana Raspall) del disc DE POETES, CANÇONETES amb 
Toni Xuclà i Sara Terraza
Pensant en les bombolles: 
● Quines sensacions t’ha aportat aquesta cançó? 
● Com són les bombolles? A vegades t’has sentit fràgil com una bombolla? I 

quan exploten què passa? 
https://www.youtube.com/watch?v=x0D9JJabfrQ

Avui us companys vostres d’ESO, us volen ensenyar 
aquesta imatge. 

● Què creieu que ens representa? 
● Què simbolitzen les peces de trencaclosques? 
● En quina situació del vostre dia a dia ho 

podrieu relacionar? 

Avui una mestra de l’escola ens proposa llegir aquest poema, 
i pensar en els bons moments que viurem al llarg de l’estiu. 
Les ones
Un esbart de papallones Ones que vénen,
sobrevola l’ampla mar, Ones que van
ales d’aire que acaronen un xiuxiueig
espurnes d’aigua i de sal. de tranquil·litat.

         M. Dolors Pellicer

Per acabar la setmana llegirem i escoltarem una cançó plena d’optimisme, 
felicitat i MOLTS SOMRIURES, valors que a vegades hem de recordar en 
ocasions difícils. GAUDIU-NE! 

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