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Divendres vinent començarem les vacances. I amb elles un temps que farà 
possible que puguem gaudir de noves experiències que ens donaran 
l’oportunitat de fer noves relacions que també ens ajudaran a créixer. Durant la 
setmana valorem i agraïm tot el que hem viscut durant el curs.

Estem a la recta final del curs. Per això alguns  BONS DIES d’aquesta setmana 
els dedicarem a avaluar  el que ha estat  el “teu” curs.
Avui el convidem a revisar aquells objectius que et vas marcar en començar el 
curs.  Pensa:
● Els has aconseguit?
● En quins punts has crescut?
● Què creus que encara pots millorar? 

Avui, dia 21 de juny és un dia especial: avui és l’inici de 
l’estiu i per celebrar-ho, tots els països Europeus 
celebrem el Dia de la Música. Com a final de curs, tots 
junts, companys i mestres trieu una cançó que us 
agradi i canteu-la tot fent pinya. De ben segur que serà 
un moment ben màgic! 

A l’última setmana de curs, segur que penseu en molts 
dels moments que viureu al llarg de l’estiu. 
Escolteu i mireu aquesta cançó plena d’espais i 
activitats que potser vosaltres, també fareu al llarg de 
les vacances. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Dv4bBSQ_7A

Aprendre no és un lloc, és una actitud. Encara que no
estiguis a l’escola, cada dia pots aprendre coses 
noves. 
● Quantes coses podràs aprendre aquest estiu? 
● Què n’esperes? 
● Com t’agradaria que fos el teu estiu?

Parleu-ne tots junts

Avui, ultim dia del curs, aprofitant la sortida que fem per acomiadar el curs, buscarem un 
moment de reflexió i podem explicar-nos les nostres impressions personals del curs que 
s’acaba, tot el que trobarem a faltar i, sobretot, gaudir de la companyia dels nostres 
companys i mestres. 
Avui, per tant, fem el darrer “bon dia” d’aquest curs. Des de l’equip de Pastoral us agraim 
els vostres minuts de cada matí, els vostres silencis i el vostre respecte. Esperem que 
aquests materials us hagin fet créixer i madurar com a persones. 
Amb el goig d’haver compartit i construït aquest  curs amb tots vosaltres!
Us desitgem a tots  un BON ESTIU!

https://www.youtube.com/watch?v=2Dv4bBSQ_7A

