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Aquesta setmana celebrarem la festa de Santa Joaquima, fundadora de la Congregació 
de les Germanes Vedruna i patrona de totes les escoles Vedruna. Us convidem a 
recordar en el dia de la seva festa, tot allò que ella va fer en bé de la societat i, sobretot, 
de les persones més vulnerables.  

Sapigueu, també, que dijous es farà el comiat dels nois i noies que durant aquest curs 
han fet 2n de Batxillerat. A tots ells els desitgem que, en el camí que a partir d’ara 
comencen, tinguin sempre present tot allò bo que han après en els anys viscuts a 
l’escola, de manera especial els trets Vedruna. Que tinguin un bon camí!

Avui és santa Joaquima de Vedruna, religiosa catalana, 
fundadora de la Congregació de les Germanes Carmelites de la 
Caritat o Vedruna. És venerada com a santa per l'Església 
catòlica. Avui us presentem un conte que resumeix la vida de 
Santa Joaquima de Vedruna. 
https://www.youtube.com/watch?v=8kCJEc2GmUU&feature
=youtu.be

Per acabar la setmana mirarem un vídeo ple d’emoció, màgia i senzillesa. 
És la cançó BOMBOLLES (Joana Raspall) del disc DE POETES, CANÇONETES amb 
Toni Xuclà i Sara Terraza.
Pensant en les bombolles:
● Quines sensacions t’ha aportat aquesta cançó?
● Com són les bombolles? A vegades t’has sentit fràgil com una bombolla?
 I quan exploten què passa?
https://www.youtube.com/watc?v=x0D9JJabfrQ

Avui us convidem a reflexionar a partir de les cites 
següents: 
“El talent guanya partits, però el treball en equip 
guanya campionats.” (Michael Jordan) 
“Les coses importants no són fetes per una sola 
persona. Són fetes per un grup de persones.” 
(Steve Jobs) 

Demà és Sta. Joaquima de Vedruna, us proposem 
aquest vídeo que resumeix amb imatges actuals la seva 
història.

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

ÉS PASQUA!

Per iniciar la setmana escoltarem la cançó commemorativa Vedruna que hem 
escoltat i cantat en vàries ocasions. 
Recordeu quina és?
Avui us proposem la mateixa cançó acompanyada d'unes imatges que 
defineixen molt bé i ens ajuden a entendre el sentit de la seva lletra. Gaudiu-ne!

https://www.youtube.com/watch?v=c3adx5Fgmz8&feature=youtu.be
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