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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) celebra el dia dels 
nens  victimes de qualsevol agressió. Quan es dona aquesta situació és 
perquè no es compleixen els drets dels infants. Et convidem, doncs, a veure un 
vídeo que parla dels drets que tenen tots els nens del món.
Creus que tots els nens  poden gaudir d’aquests drets? Tu fas els possibles 
perquè al teu voltant tothom pugui tenir-los? 

https://www.youtube.com/watch?v=QB1JmRAtrqU
I avui és el DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT. Per celebrar-ho el 
propossem aquesta reflexió:
“Vivim en un planeta i en un univers que demanen ser contemplats des 
de les nostres capacitats sensorials, afectives, mentals i imaginatives. 
Fes silenci dintre teu i recorda alguns moments d’aquest curs en que 
hem pogut contemplar la bellesa de la natura: les nevades del mes de 
febrer, l’espectacle de la florida dels arbres fruiters, els salts d’aigua del 
mes de maig. Deixa’t portar de nou per les diferents sensacions que has 
tingut i agraeix els bons moments passats”. 

Llegeix aquestes frases
“Només hi ha una manera de ser feliç: viure pels altres”    Lev Tolstoi.

“L’amor no diu mai prou ni ocupa lloc”  Joaquima de Vedruna

Compara aquests dos pensaments. Quin és el seu missatge
Creus que són camins de felicitat?
Què faràs tu per portar una mica més de felicitat al teu voltant

Llegeix amb atenció  el conte que avui t’oferim. Després reflexiona sobre el seu 
missatge:
● Quina és la causa d’allò que et molesta de l’altre?
●  No serà perquè allò que et molesta és perquè et recorda situacions 

nostres no superades?

Ampliar la nostra mirada ens dóna llibertat!!!

Estudiem, treballem... i també fem festa! Els caps de setmana, 
i altres dies en què celebrem esdeveniment religiós, històric, 
popular, ...  com els molts que es celebren aquest cap de 
setmana. Aprofitem la festa  per estar amb la família, per jugar, 
per llegir, per descansar, per seguir les tradicions pròpies de la 
festivitat... Fem festa, i en donem gràcies a Déu! 
Què faràs aquest cap de setmana? Què pots fer també per 
alegrar la vida dels altres?

https://www.youtube.com/watch?v=QB1JmRAtrqU


 
 
ANNEX ESO-BAT Conte 
 
Dos monjos budistes es van trobar una dona bonica a la vora d’un 
riu. 
Aquesta dona tenia dificultats per travessar el riu pel volum d’aigua 
que hi baixava, i un dels monjos se la va posar a l’esquena i la va 
portar fins a l’altra riba. 
L’altre monjo que l’acompanyava no va poder evitar l’enuig, ja que, 
segons les regles monàstiques, tenien prohibit tocar una dona. 
Després de caminar un llarg tram en silenciosa irritació, finalment li 
va retreure a l’altre monjo la seva actitud: 
-“No saps que el que has fet està prohibit?”, li va dir. 
I el seu company li va respondre: 
-“És cert, però jo he deixat aquesta dona fa una estona a la vora del 
riu i tu en canvi encara la segueixes portant a sobre”. 

 


