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setmana 07

TOTS SANTS

BON
DIA

13-17 ANYS
APRENDRE A VIURE

En aquesta setmana de TOTS SANTS reflexionarem sobre el valor de les 
nostres arrels. Avui us convidem a escoltar la cançó
“Arrels”” del grup dels Esquirols. Escolta-la atentament i després pensa quin 
missatge et dóna.
https://www.youtube.com/watch?v=c5d9SGuhnns

Escolta la frase que et llegirà el professor. Intenta visualitzar aquelles coses 
que et porten a l’admiració en aquesta tardor: les fulles de colors, els fruits de 
la tardor, el cel de tardor, el vent, la pluja…
”Una cosa és mirar i una altra admirar-se de la realitat”.
                                                                              Francesc Torralba
Que poden admirar de tu els teus companys, amics i familiars?

Divendres és el dia de Tots Sants, un dia per recordar els que ja no son al 
nostre costat.
EL ROBOT I LA IAIA.
Mira’t aquest vídeo i pensa:
● Quin missatge en pots treure?
● Què has après de les persones properes que t’han precedit?

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

Avui és una de les festes que el Consell Escolar Munipipal de Vic ha escollit  
com a “festa de lliure elecció”. Seria bo que l’aprofitessis per posar-te al dia 
dels teus treballs escolars, que donéssis un cop de mà als pares en la seva 
feina de casa i que també tinguéssis una bona estona per relaxar-te del treball 
de cada dia. 
QUE TINGUIS UNA BONA FESTA

Avui és la festa de TOTS SANTS. En aquest dia recordem els éssers estimats 
que ens han deixat. Aniria bé en algun moment del dia recordéssiu les seves 
petjades.

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Comencem una setmana que, encara que, aparentment sigui curta, està 
plena d’un gran simbolisme. En ella celebrarem la festa de TOTS SANTS en 
la que recordarem els éssers estimats que ens han deixat i celebrarem la 
castanyada menjant els darrers fruits que ens dona la terra en el temps de 
tardor. Desitgem que aquests dies us ajudin a créixer mentre gaudiu de la 
festa.

https://www.youtube.com/watch?v=c5d9SGuhnns
https://www.youtube.com/watch?v=_NMAQw_sqCY

