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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!
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profeta

Sant Dionís

Sant Tomàs 
de Villanueva 
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BON
DIA

13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Comencem la setmana escoltant un poema de tardor de Gabriel Ferrater i 
recitat per Rosa Novell. Escolta’li deixa’t emportar per la bona dicció i pel 
contingut del poema.

http://www.catorze.cat/noticia/11030/cambra/tardor

El febrer de l’any 1923, Albert Einstein va visitar Barcelona invitat 
per la Universitat; dictà un curset, reservat a iniciats, sobre la 
seva teoria de la relativitat, a l’Institut d’Estudis Catalans, on fou 
presentat per Puig i Cadafalch i per Esteve Terradas. 

Fixa’t en el text i la imatge.  

Atura’t a pensar en el contingut.

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 donar un cop de mà als pares, avis germans…
També pots aprofitar el temps que tens per endavant  per llegir, escoltar 
música, trobar-te amb els amics, practicar esport,...

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

Fixat en el text de la cançó “A prop” del grup Teràpia de xoc.
 

A prop, les coses que m’importen són a prop, a prop de casa meva i del 
meu món ….

https://www.youtube.com/watch?v=RZjjtDdQ9Vk

Has pensat com cuides les coses i  que és important per a tu? 

http://www.catorze.cat/noticia/11030/cambra/tardor

