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Avui continuem celebrant la festa de Pasqua. Gaudiu de la festa i del darrer dia 
de vacances.

LA PRINCESA CAVALLER
Avui et proposem que escoltis la prosa poe ̀tica “La princesa cavaller”, escrita i 
recitada per So ̀nia Moll. 

https://www.youtube.com/wa tch?v=vwZEMzU9WpU&feat ure=youtu.be 

Comencem aquesta setmana amb dues festes importants: la festa de Pasqua i 
la diada de Sant Jordi, i l’acabarem amb la festa de la Mare de Déu de 
Montserrat. Tres festes entranyables pel nostre país. Visquem-les amb il·lusió i 
amb joia.

Recordeu també que hem iniciat el 3r trimestre del curs. Tot començament ens 
porta una nova oportunitat, en aquest cas la de acabar i fer ben fet un curs en el 
que estem aprenent cada dia a créixer en tots els sentits. Aprofitem-ho!

SOLO LE PIDO A DIOS
Comença el dia escoltant la canc ̧ó “Solo le pido a Dios”, de la veu d’Antonio 
Flores i Ana Bele ́n. 

Fixa’t en el seu missatge. 

https://www.youtube.com/wa tch?v=KMnhaE4Yfvw

L’art de l’autoestima és un camí que no té fi, que es pot anar caminant cada dia i que mai no 
és tard per iniciar-lo. Revisar-ho tot de cap i de nou, des del principi, descartar el que ens fa 
mal, el que ens angoixa, no ens ajuda en el nostre creixement.
Acollir el que ens fa sentir especials, el que ens omple, el que ens fa dibuixar un somriure, el 
que ens fa sentir bé, ens empeny a cantar, a abraçar, a abraçar-nos.Aquest és l’art de 
l’autoestima.
Començar a practicar-lo ens acosta una mica més cap a la felicitat.
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI

Demà és la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, coneguda popularment 
com la Moreneta, És la patrona de Catalunya. 
Us proposem aquest vídeo sobre la muntanya i el monestir de Montserrat, 
enregistrat a vol d'ocell i des de perspectives espectaculars. El vídeo, 
s'acompanya amb la música d'”El Virolai”.
https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/3505/video/montserrat
/vol/ocell/ritme/virolai
Mentre mires el vídeo i escoltes al Virolai demana a la Moreneta que vetlli 
sempre pel nostre país

ÉS PASQUA!
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