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Comencem una nova setmana. Una nova possibilitat d’aprendre coses noves,
de conèixer noves maneres de ser i de pensar, de poder fer tota una colla de
coses que t’ajudin a créixer. La setmana serà curta a nivell escolar però els dies
de festa t’ofereixen la possibilitat de fer coses que poden enriquir el teu
creixement. Aprofita-les!

Llegim junts aquest poema “Si el mon fos…” que trobaràs en l’annex.
Després d’escoltar-lo atentament PENSA:
● Què faries per construir un món més just i net?

Sant Simeó,
profeta

9

Sant Dionís
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Mireu aquest petit vídeo que avui t’oferim i
reflexioneu.
https://www.youtube.com/watch?v=OpT
CDn64Kdw
Valorem tot allò que tenim?

Les millors coses poden passar en el pitjor moment.
Pensem-hi.

Sant Tomàs
de Villanueva

11

Avui és una de les festes de “lliure elecció” que cada any tenim a les escoles. A
Vic hem triat, entre elles el dia 11 d’octubre.
T’aconsellem que aprofitis el dia d’avui per posar-te al dia del treball de l’escola
així com per ajudar els de casa
També pots aprofitar el temps que tens per endavant per llegir, jugar, fer esport...

Sant Joan XXIII,
papa

12
Mare de Déu
del Pilar

Avui és la festa de la Mare de Déu del Pilar. Gaudeix del dia i recorda totes
aquelles persones que porten aquest nom.

Si el món fos…
Si el món fos…
Si el món fos escrit en llapis,
podria esborrar la lletra
que vol ferir;
podria esborrar mentides
que no cal dir;
n’esborraria l’enveja
Que porta mals;
N’esborraria grandeses
de mèrit fals…
Però és escrit amb tinta
de mal color:
del dolor brut de la guerra
i del dolor
Qui voldrà escriure un nou món més just i net?
Potser que tu i jo provéssim,
ben valents, lletra per lletra,
des del nostre raconet…
Joana Raspall

