
FEB         

17

18 .

19

20

21

    Sant Aleix

Sant Eladi

      Sant Conrad

Sant Nemesi

  Sant Pere Damià

setmana 21

BON
DIA
7-11 ANYS

APRENDRE A VIURE

Com creus que se sent el nen o nena que ha pintat aquesta 
mandala?

Funciona la fórmula: El treball ben fet=satisfacció personal?

Qui vol explicar o ensenyar una tasca que li hagi sortit molt 
ben feta a l’escola? Com t’has sentit un cop l’has acabada?

Com creus que se sent el noi o noia que ha fet aquesta 
targeta?

Funciona la fórmula: El treball ben fet=satisfacció 
personal?

Qui vol ensenyar o explicar una tasca que li hagi sortit 
excel·lent? Com t’has sentit un cop l’has finalitzada?

Avui celebrem la festa de Dijous llarder menjant botifarra, coca de llardons o 
truita d'embotits. Escoltem i cantem la cançó del Dijous Llarder.

Aquesta festa se celebra abans de començar la Quaresma,                                  
una època de l'any que ens portarà a la celebració de la                                     
festa de Pasqua.                                                                                                     
Aprofitem el dia d'avui per gaudir de la festa.                                                             
Demà et tornarem a fer la pregunta de la “feina ben feta"

Com creus que se senten els dos alumnes que ha fet aquesta 
torre?

Funciona la fórmula: El treball ben fet=satisfacció personal?               
Qui vol explicar o ensenyar una tasca que per fer-la ha hagut 
de ser exigent amb si mateix? Com t’has sentit un cop l’has 
acabada?

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Durant aquesta setmana ens fixarem de manera especial en allò que ens cal 
fer per aprendre a fer la feina ben feta, sense presses, fixant-nos en allò que 
fem. 
És important saber descobrir la satisfacció que podem tenir amb aquesta 
manera de treballar.  Serà qüestió de pensar-hi.

Com et vols sentir 
aquesta setmana?

Si has triat el color verd et donem una fórmula per 
aconseguir-ho: El treball ben fet=satisfacció personal

Entre tots, podeu dir 5 coses/tasques que es poden fer 
l’escola intentant que surtin molt ben fetes? 

Ara escriu la fórmula de la satisfacció a la teva llibreta o  
agenda.

https://www.youtube.com/watch?v=t67n8o2gv4g

