
MAI         

13

14

15

16

17

Mare de Déu 
de Fàtima

Sant Maties

Sant Isidre 
Llaurador

Sant Honorat

Sant Pasqual Bailon

setmana 33

BON
DIA

7-11 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Anem avançant en el camí del curs. Aprofita els moments de reflexió dels bons 
dies per anar creixent en els valors que cada dia se’t proposen. Possiblement 
no sempre et serà fàcil però vencer els obstacles ens fa forts. No ho oblidis

Recordem que SOM ESCOLA VERDA!  
● Reciclem?
● Reutilitzem?
● Tenim els patis nets?
● Utilitzem les papereres?

Parlem-ne entre tots!

Per acabar la setmana llegiu la frase i comenteu:

EL CERVELL NO ÉS UN GOT PER OMPLIR, SINÓ 
UNA BOMBETA PER ENCENDRE.

● Què creieu que vol dir aquesta frase?
● Creieu que “simplement omplint el cervell” en tenim
prou?
● Creieu que si t'esforces s’encén la teva bombeta?

Avui us convidem a escoltar aquesta música relaxant:

https://www.youtube.com/watch?v=NJuePWgKrWs
(podeu escoltar només 2 o 3 minuts de la música)

Tanquem els ulls i, en SILENCI, escoltem la música! Després entre tots 
expliquem:
● Com ens hem sentit?   Què pensàvem?   A on us heu transportat?

Mireu tots junts aquesta imatge i penseu en un petit 
moment viscut que us hagi fet MOLT FELIÇ.
Després el podeu compartir amb els vostres 
companys.

Segur que valorant cada instant del dia, podrem 
viure més plenament.

ÉS PASQUA!

Avui dilluns us proposem que llegiu la 
reflexió  “Esborrar”que trobareu en l’adjunt i que 
responeu les preguntes: 
● Ets capaç d’esborrar allò que has escrit malament 

a la teva vida?
● Com ho fas?

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


ANNEX 
 
Esborrar 
 

Ara ja no es fan servir gaire els llapis. Potser per anotar alguna cosa ben 
ràpid, o per fer un croquis, o un dibuix. Tant la llar com l'escola s'han 
tornat ben tecnològiques... Quan agafem el llapis i ens equivoquem, tenim 
la possibilitat d'esborrar-ho amb la goma. Si no en tenim, de goma, l'error 
persisteix. Les decisions que prenem habitualment també poden ser 
equivocades, i necessiten una goma. Si no la tenim, el conflicte persisteix.  
 

Aquesta goma, aquesta capacitat de tirar enrere i reconèixer els nostres 
errors, és la humilitat. Per més que passi sobre el paper, a vegades encara 
queda alguna traça de llapis, però en general s'ha arreglat el problema. 
Quan tenim un bon carregament de gomes, el llapis pot escriure i dibuixar 
ben tranquil, perquè podem arreglar les catàstrofes que pugui traçar.  
 


