
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

21
Sant Mateu 

22
Sant Maurici

23
Santa Tecla

24
Mare de Déu de la Mercè

25
Santa Aurèlia

Després d’un cap de setmana
en que hauràs pogut gaudir
llargament de la MÚSICA VIVA 
et convidem a fer silenci
dintre teu i pensar en el que 
desitges de veritat per aquest
curs que tot just acabem
d’estrenar. 
Què t’agradaria aconseguir
durant aquest curs? Fes-ne, 
interiorment, una pluja
d’idees.
Quan tinguis una estona
escriu el desig que hagis
sentit més fort en algun lloc
que t’ajudi a recordar-lo al 
llarg del curs.

Et convidem a fer un minut de 
silenci.

Llegim aquesta frase: 

“Construir el futur

significa construir el 

present”. 
El Petit Príncep

Què significa per a tu? 

Compartim-ho en veu
alta.

Tot mirant aquesta 
imatge pensa un desig 
per aquest curs per al 

teu grup-classe.

Tots tenim desitjos. 
Compartim-ne alguns?

https://youtu.be/_v1G
EWEgmN4

Avui et proposem la 
lectura d’un conte. 
Després de tot el que 
hem parlat aquesta
setmana pensa què
podem aprendre d’ell.

Que tinguis un bon 

cap de setmana



 !!
LA FIGUERA I LA LLAVOR	
!
En Miquel, l’Aloma i tota la seva colla van anar a visitar al savi de la 
contrada.	
!

- Bon dia, li van dir.	

- Bon dia, amics meus. Un de vosaltres, que s'enfili a la figuera i agafi una 
figa.	
!

En un tres i no res, l’Aloma havia pujat a l'arbre i baixava amb la fruita 
demanada.	
!

- Obre-la, Aloma - va dir el savi -. Què veieu a l'interior?	

- Uns granets; són les llavors, em sembla, va respondre en Miquel.	

- Obre una llavor. Què hi veus a dins?	

- No res, va dir el noi.	

- Doncs la figuera a la qual s'acaba d'enfilar l’Aloma ha sortit d’aquesta 
llavor de la que vosaltres no veieu res. Mireu bé aquests granets tan petits 
i aquest arbre tan gran: hi ha alguna cosa important que no es veu amb els 
ulls. És l'essència de tota cosa, també la vostra.	



