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13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
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LA CLAU DE LA FELICITAT!
La majoria de nosaltres busquem la felicitat a fora quan tenim dins nostre les 
eines i la clau per trobar-la. La Dra. Genoveva Rosa, vicedegana de la Facultat 
d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL, ens dona les eines i claus 
per buscar la felicitat en el nostre interior.

https://www.youtube.com/watch?v=sEZ1CqBVaMA

Avui, és santa Joaquima de Vedruna. Com saps, les persones que han estat 
importants en la Cultura religiosa Cristiana, reben el reconeixement de la seva 
aportació a la societat amb el títol de sant o santa.
Joaquima, 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. 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. 

TREBALL EN EQUIP
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) 

Avui és un dia ben especial pels alumnes de 2n de batxillerat. Aquest vespre 
celebraran que acaben la seva etapa a l'escola. Molts d'ells, són a l'Escorial 
des dels 3 anys i, alguns abans i tot.
De segur que, fent la celebració pensaran en moltes de les coses viscudes a 
l'escola. Avui, en el bon dia, proposem que recordis com tu, també, et vas fent 
gran. Podeu mirar aquest video: 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/fer-se-gran/video/5352711/

POSSEIDÓ, REI DEL MAR.
Respectem el medi.
Mirat el video i pensa quina és la teva actitud. 
https://www.youtube.com/watch?v=1ZvoiEtO3Go

ÉS PASQUA!
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