
       

JUN         
L

18

19
Sant Romuald

   

20

21

22

Sants Marc  
i Marcel·lià

Sant Silveri

Sant Lluís 
Gonzaga

Sant Paulí 
de Nola

setmana 39

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.

Comencem la darrera setmana del curs. Volem que sigui una setmana de reflexió, 
valoració i acció de gràcies per tot el que durant aquests 10 mesos de curs has 
rebut. 
Avui et convidem a escoltar una cançó del musical del PETIT PRÍNCEP, un llibre 
que possiblement al llarg de la teva escolaritat has treballat. Escolta-la i queda’t 
amb alguna frase que t’impacti.  Ens agradaria que fóssiu capaços de repetir-la en 
veu alta i reposadament  Podeu mirar la lletra a l’ANNEX
 https://www.youtube.com/watch?v=pZ29HpRRC_Q

L’estiu és un temps per experimentar noves sensacions, noves
possibilitats, fer amics, ... I també per descobrir el valor del temps lliure en el que 
podem escoltar música, llegir, fer esport, contemplar el mar, caminar pel bosc 
amb els amics o la família... 
Escolteu i mireu aquesta cançó plena d’activitats. 
Com t’agradaria que fos el teu estiu?
http://www.youtube.com/watch?v=2Dv4bBSQ_7A

Atura per un moment el pas del temps. Oblida’t de  totes les 
preocupacions. Atura la fressa dels teus pensaments.
Cerca tan sols el Silenci que ens dóna la Pau.
Buida’t de tot el que no és essencial, per tal de deixar lloc a la 
VIDA.
Gaudeix del silenci. I, encara que no estiguis a l’escola,  valora 
els moments de silenci que et pot oferir ll’estiu. 

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. 
Tot escoltant aquesta cançó  recordem el que durant el 
curs i viscut. Pensa en  els bons moments que has 
passat. 
I RECORDA: “ ELS VALORS NO FAN VACANCES “
https://www.youtube.com/watch?v=lsWVX27nZPg

Avui comencem  les vacances. I amb elles un per poder gaudir de noves experiències que ens 
donaran l’oportunitat de fer noves relacions que voldriem us ajudessin  a créixer.
Fem, per tant,  el darrer “bon dia” d’aquest curs. 
Des de l’equip de Pastoral us volem agrair els vostres minuts de cada matí, els vostres silencis i el 
vostre respecte per tot allò que us hem proposat. Esperem que aquests materials us hagin fet 
créixer i madurar com a persones, i us recomanem que no deixeu de saludar amb un BON DIA 
cada matí d’aquest estiu que ara comença.  Ens retrobarem el curs vinent.
La cançó de l’escola tanca aquest cicle de 10 mesos que junts hem passat
https://www.youtube.com/watch?v=c3adx5Fgmz8
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ALLÀ VAIG APRENDRE  (musical PETIP PRINCEP 
 

I així és com ho recordo:  
va ser un nen que estava perdut al desert. 
I amb la seva manera d'entendre les coses 
de cop se'm va obrir un univers.  
Potser només va ser un somni  
a causa dels deliris de la set  
però alguna cosa dins meu es va moure  
al sentir la rialla d'aquell nen. 
 

I allà vaig aprendre  que tot depèn de mi  
i que tots tenim un petit príncep a dins. 
Només cal voler-lo sentir. 
I allà vaig aprendre  
que l'essencial és invisible als ulls.  
Que aprendre a estimar i ser feliç  
és el que vull.  
 

No sé si va ser real 
quan em parlava de roses i de baobabs, 
o de guineus que eren amics increïbles.  
Quan es deixaven domesticar  
no responia a les meves preguntes  
i em regalava un silenci inquietant.  
Em vaig anar fixant amb les coses petites  
que són en realitat les importants  
 

I allà vaig aprendre  
que tot depèn de mi  
i que tots tenim un petit príncep a dins.  
Només cal voler-lo sentir. 
I allà vaig aprendre  
a mirar-me el món d'una manera diferent.  
I això ho va fer ell  
 

I allà vaig aprendre a recordar  
que jo també vaig ser un nen. 
És el que ens passa a les persones grans,  
que sovint ens n’obliden. 
 

I allà vaig aprendre  
que l'essencial és invisible als ulls.  
Que aprendre a estimar i ser feliç  
és el que vull  
 

I ell va ensenyar-m'ho com ningú. 
 


