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APRENDRE A VIURE

CANVIEM PER CRÉIXER
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DIA
7-11 anys

Continuem avançant en aquest curs que té com a objectiu l’anar aprenent a
viure. I en aquest aprenentatge ens adonem que el canvi, que ens produeix en
tots els àmbits de la nostra vida, és necessari per créixer. Que elsl BONS DIES
que us presentem us ajudin a créixer en la vostra manera de pensar, de sentir i
de veure la vida.

El treball en equip.
Visiona aquest petit video que parla del treball en equip i pensa quina és
la teva actitud en els treballs de grup que fem a l’escola.
https://www.youtube.com/watch?v=FlUxUMCNwnA

Mare de Déu
de la Mercé
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Sant Dalmau

És possible que alguna vegada ens desanimem i tinguem ganes d’abandonar,
però si estem units es pot remuntar.
Observeu el vídeo i en acabar comenteu:
https://www.youtube.com/watch?v=nwLm1MlJUG
- A quin equip jugo jo i m’ajuda a ser feliç cada dia?
- Creus que formant equip és més fàcil guanyar?
Llegim junts el poema de la Joana Raspall:
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Sant Cosme i
Sant Damià

27

Amics i amigues, tots junts, tots en pau, sempre.
Cadascú diferent i tots amics. Perquè per a gaudir de la
pau tan sols es necessita estendre la mà i donar un
somriure.
Pensa uns instants, en silenci, amb els teus amics,

Observa la imatge i reflexiona individualment:

Què puc aportar jo en un treball en equip?

Sant Vicenç
de Paül
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Sant Llorenç

Ja ha començat la tardor, moment de canvi i
transformació.
Observa la fulla i els seus canvis.
Ara tanca els ulls i recorda el paisatge que fas
cada dia de casa a l’escola.
Notes que arriba la tardor?

AMIC, VOLS VENIR?
La tarda és molt clara,
l'aire té sentors de mar i
muntanya.
Fugim dels sorolls
i busquem la calma
on compartirem les nostres
paraules.
Poques en direm
i ben escoltades,
amb pau dins el cor
llum en les mirades.
Vols venir, amic?
La tarda és tan clara!

