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CANVIEM PER CRÉIXER

APRENDRE A VIURE

Avui us convidem a recordar que ha estat per cadascú de 
nosaltres  el lema d’aquest curs: Canviem per créixer.

Al llarg del curs has crescut i has canviat.
● Amb què creus que t’has fet gran?

Pensa, reflexiona i escriu en un paper què t’emportes d’aquest 
curs.   Posa aquest record dins el teu tub.

Avui us convidem a escoltar una cançó que parla de l’amistat. 

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

Ahir, diumenge, vam celebrar la festa de la Pentecosta, la festa de l’Esperit, 
coneguda popularment amb el nom de Pasqua Granada. Sant Pau, un gran seguidor 
de Jesús, ens diu que els fruits que ens dona l’Esperit són: amor, goig, paciència, 
benvolença, bondat, dolcesa, fidelitat i domini d’un mateix. Serà bo que ara que 
estem acabant  el curs ens aturem a pensar quins fruits recollim nosaltres de tot el 
que ha estat aquest curs tot recordant l’objectiu educatiu que durant aquest temps 
hem treballat. 

Alguns de vosaltres acabeu el curs i potser també els estudis a l’escola. 
Avui pot ser un dia bo per recordar a totes aquelles persones que durant el curs 
ens han fet algun servei. 
Llegeix el text “LA PREGUNTA MÉS IMPORTANT”. El tens en l’annex.  
Segurament et pot ser  un bon recordatori per no oblidar-te de ningú. Encara hi 
ets a temps! Som-hi!

Desperta’t cada dia amb un somriure!

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs&list=PLhMJZ0U9vNlm
cmIBbY8ycaeD1DkbYAyrE

LA CLAU DE LA FELICITAT

Mireu el primer minut d’aquest vídeo i penseu: on busco jo la felicitat?
https://www.youtube.com/watch?v=sEZ1CqBVaMA

Sant Onofre
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ANNEX 
 
La pregunta més important 
  
Durant el segon trimestre d’infermeria, el professor ens va posar un 
examen sorpresa. Jo era una estudiant conscient i vaig llegir ràpidament 
totes les preguntes, fins arribar a l’última: 

• Quin és el nom de la senyora que fa la neteja a l’escola? 
 

Segurament aquesta pregunta era alguna mena de broma, vaig pensar. Jo 
l’havia vist sovint aquella dona. Era alta, amb els cabells foscos, d’uns 
cinquanta anys… però, com podia saber-ne el nom? 
 
Vaig lliurar l’examen tot deixant la última pregunta en blanc. Abans 
d’acabar la classe, algú va demanar al professor si la última pregunta 
comptaria per a la nota. 
 

• És clar -va dir el professor- En la vostra carrera professional 
coneixereu molta gent. Heu d’aprendre que totes les persones són 
importants. Totes mereixen la vostra cura i la vostra atenció, encara 
que només els somrigueu i els digueu “hola” o “gracies”. 
 

• Mai més no he oblidat aquella lliçó. També vaig aprendre que el 
nom de la senyora que feia la neteja de l’escola era Helena. 

 


