
       

MAI         
L

30

1
Sant Josep Obrer

2

3

4

Sant Pius V

Mare de Déu 
de l’Araceli

Sants Felip 
i Jaume

Sants Paulí
 i Florià

setmana 32

Aquesta setmana, tant curta a nivell de dies d’escola, t’oferim uns bons 
dies preparats pels vostres companys en el que ens posen de manifest el 
seu desig de saber gaudir de les coses que la vida ens dona, així com 
ajudar als altres a poder-ne gaudir. Et desitgem que actuant així tinguis 
una bona setmana.

Avui es festa de l’escola, una de les festes de lliure elecció. Us convidem a 
aprofitar la festa per posar-vos al dia de la feina escolar. Estem ja en la recta 
final del curs i cal estar a punt 

Avui és  Sant Josep Obrer, coneguda també com el dia del TRELLLADOR. 
Com a bona persona treballadora gaudeix de la festa i renova les energies per 
posar-te a treballar de valent en tot el que ens queda de curs.

Els vostres companys de 1r d’ESO, que han preparat el BON DIA d’avui,  ens 
diuen:
“Tanca els ulls, relaxa't i tot escoltant aquesta música pensa en els bons 
moments que has passat durant aquesta setmana”. 
Dona també gràcies per tot allò que has rebut
https://www.youtube.com/watch?v=NahAxIOeeWQ

Els alumnes d 2n ens de Secundària ens recomanen:
“Llegeix atentament aquesta frase i pensa  què ens vol dir 
Fes un llistat de “petits moments” que hagin enriquit la 
teva vida”. 
Seria interessant que compartissis amb els teus 
companys alguns d’aquests moments

Novament un grup d’alumnes de 2n de secundària ens conviden a veure aquest el 
vídeo que adjuntem  i ens diuen
“Mireu aquest video i penseu:
- què simbolitza la llum que s'encen i s'apaga?
- Quina creus que és la millor actitud de la nena?”
https://www.youtube.com/watch?v=8Oi7HhaWoVQ
Quina actitud vols tenir tu davant les pròpies dificultats? i davant les dificultats 
dels altres?
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