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A mesura que van passant els anys, anem creixent. En el vídeo que avui us 
presentem podem veure el creixement de dos germans. El seu pare els va anar 
gravant cada any, des de que van néixer. Fixa’t quins canvis externs!
● I tu has canviat també en la teva manera de ser, de pensar, d’actuar…?
● Estàs content del procés que has fet?

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/fer-se-gran/video/5352711/

Avui és santa Joaquima de Vedruna. Com saps, les persones que en la seva vida han fet un 
bé  molt gran a favor dels altres, reben, en la religió cristiana, el reconeixement de la seva 
aportació a la societat amb el títol de sant o santa.Joaquima, per la seva 
vida i pel seu treball dedicat a l'educació, especialment de les noies del 
seu temps, a la salut i en l'atenció a les persones més desvalgudes, va 
rebre ser reconeguda com a "santa". Ens en felicitem i escoltem, entre 
tots, una cançó que s'inspira en la seva manera de ser: L’ESCOLA 
https://www.youtube.com/watch?v=A7nO7H9XR9Q

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, de manera especial 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.  

Us agradarà saber que dijous es fa 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!

Mira’t el vídeo sobre el respecte al nostre entorn i 
pensa quina acostuma a ser  la teva actitud. 
● Quines coses et compromets a fer per tal de 

tenir cura i protegir la vida de tots els que 
habitem al planeta?

https://www.youtube.com/watch?v=1ZvoiEtO3Go

Llegeix el conte “CICATRIUS” que tens en l’annex.
● Has viscut mai una situació semblant a la que planteja  el conte?
● Què creus que pots fer si alguna vegada la teva actitud es semblant a la 

del noi del conte?

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) 
● Quina importància té per a tu el treball de grup? 
● Creus que anar junts ens enriqueix?

ÉS PASQUA!

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/fer-se-gran/video/5352711/
https://www.youtube.com/watch?v=A7nO7H9XR9Q
https://www.youtube.com/watch?v=1ZvoiEtO3Go


ANNEX 
 
Cicatrius 
  
Aquesta és la història d’un vailet que tenia molt mal caràcter. El seu pare li 
va donar un saquet de claus i li va dir que cada cop que perdés la 
paciència, hauria de clavar un clau darrera la porta. El primer dia, el noi va 
clavar 37 claus darrera la porta. Les properes setmanes, a mesura que ell 
aprenia a controlar el seu geni, clavava cada cop menys claus darrera de la 
porta. Va descobrir que era més fàcil controlar el seu geni que clavar claus 
darrera la porta. Va arribar el dia que va poder controlar el seu caràcter 
durant tot el dia. Després d’informar el seu pare, aquest li va suggerir que 
retirés un clau cada dia que aconseguís controlar el seu caràcter. Els dies 
passaren i el vailet va poder anunciar al seu pare que ja no quedaven més 
claus per retirar... El seu pare el prengué de la mà i el portà fins a la porta. 
Li digué: «has treballat molt dur, fill meu, però mira tots aquests forats a la 
porta. Mai més serà la mateixa. Cada cop que tu perds la paciència, deixes 
cicatrius exactament com les que veus aquí.» 
Tu pots insultar algú i retirar el que has dit, però de la manera com li ho 
diguis li pots fer molt de mal, i la cicatriu romandrà per sempre. Una 
ofensa verbal és tan feridora com una ofensa física. Els amics són 
veritablement una joia rara. Et fan riure i t’animen a que tinguis èxit. T’ho 
deixen tot, comparteixen paraules d’elogi i sempre volen obrir-nos llurs 
cors. 
Tenir un amic o una amiga és un gran tresor. No el malbaratis. 
 


