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APRENDRE A VIURE

Santa Joaquima va escriure moltes frases. Aquí en teniu quatre, escrites amb 
colors diferents. 

“procureu estar ben alegres”         “si t’espaviles te’n sortiràs”

“visqueu en harmonia lluny de baralles”

“heu d’aprendre molt que el temps pasa depresa” 

Voteu quina us agrada més. Qui vol explicar què significa la frase més votada?

Avui és la Festa Major de l’escola perquè 
celebrem que el dia 26 de febrer del 1826 
Joaquima de Vedruna juntament amb 9 noies 
més, va començar la primera escola al Manso 
Escorial.                                                                
Estigues ben atent a l’activitat que fareu aquest 
matí a l’aula i coneixeràs una mica més la història 
de la teva escola.

Ahir va començar la QUARESMA. Per la tradició cristiana significa un temps de 
reflexió (com va fer Jesús al desert) i també un temps d’espera per arribar a la 
Pasqua. Aquest període dura 7 setmanes i se’ns convida a millorar com a 
persones.Mentre escoltes la cançó…  Reflexiona i pensa:

com sóc jo? què voldria canviar de mi mateix?.

Qui vulgui pot explicar què ha pensat canviar de sí mateix

Som a punt de començar la CAMPANYA DE SOLIDARITAT 
d’aquest curs en la que ens recordarem d’Albània, un país que està 
patint les conseqüències del darrer terratrèmol del mes de 
novembre.En aquest país hi ha una escola Vedruna on molts dels 
seus alumnes s’han vist afectats per aquest fet.                                 
Saps on està Albania? Podem buscar-ho a la xarxa.                                       
Col.laboraràs en aquesta campanya? Perquè?

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Comencem una setmana que té un caire especial ja que en ella celebrarem la 
FESTA MAJOR  de l’Escola. I també començarem la Quaresma, el temps que 
ens portarà a la celebració de Pasqua. 
En els diferents BONS DIES t’anirem indicant el que ens cal tenir en compte 
per viure allò que anem celebrant. QUE TINGUIS UNA BONA SETMANA 

Mira aquestes imatges... Saps què celebrarem a l’escola aquest 
dimecres dia 26 de febrer?

Avui t’ajudem...i dimecres t’ho 
acabarem d’explicar

https://www.youtube.com/watch?v=tBzXRDsjRMc
https://www.youtube.com/watch?v=TTBEbzrWq68
https://prezi.com/vk8lk2ior2hm/inf-prim-santa-joaquima-de-vedruna/

