
OCT         
Iniciem avui el mes d’octubre. Som ja en plena tardor. Tal com ens indica 
l’objectiu educatiu la nostra vida, com en la natura, és un procés de canvi 
constant. Hem de créixer essent capaços de donar valor als canvis que es 
produeixen en nosaltres i  en els altres. Els moments del BON DIA ens poden 
ajudar a descobrir els canvis que cadascú ha de fer.
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Santa Teresina 
de l’Infant Jesús

Els Sants Àngels 
de la Guarda

Sant Francesc 
de Borja

Sant Francesc 
d’Assís

Sant Froilà

setmana 04

BON
DIA
3-7 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER

APRENDRE A VIURE

Avui és dilluns i comencem contents una altra setmana. Escoltem la cançó: CAP 
A L’ESCOLA!
https://www.youtube.com/watch?v=HZx1fNtBzds

● Què ens diu la cançó?
● Com ens acomiadem del pare i la mare quan ens acompanyen a l’escola?
● Com s’acaba?

Aprofitant que ha arribat la tardor, podem anar a fer el bon dia al pati de les 
pedretes (bancs rodons) i explicar el conte: EL MAG DE TARDOR! 
https://vimeo.com/80229308

Podem observar els arbres de l’escola, les fulles… els canvis que experimenta 
la tardo !
● Notem que ha arribat la tardor?  Per què?

Avui podem parlar de “les pors”,  de “ser valents” perquè:
“Ser valent no significa no tenir por de res. Ser valent 
vol dir fer allò que creus que has de fer malgrat la por”. 
                                                                       Joan Barril.
Mirem aquesta imatge: 
● Què ens vol dir?
● Què fem quan tenim por?

Llegim amb la mestra què ens diu aquesta 
fotografia!

● Què ens proposem per aquest curs?
En parlem entre tots!

Acabem la setmana observant imatges de la tardor i escoltant un fragment de la 
tardor de Vivaldi.  

https://www.youtube.com/watch?v=tocKEj9PdZM

● Què ens ha transmès aquest vídeo?
● T’agrada la tardor? 
● Com et fa sentir?

https://www.youtube.com/watch?v=HZx1fNtBzds
https://vimeo.com/80229308
https://www.youtube.com/watch?v=tocKEj9PdZM

