
Bon dia 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

16 
Dilluns de 

Pentecosta

17 
Sant Pasqual Bailon

18 
Sant Fèlix de 

Cantalicio

19 
Sant Pere Celestí

20 
Sant Bernardí de 

Siena
Avui és festa. Gaudeix-
ne mentre et poses en 
forma per  continuar les 
competicions dels Jocs 
Olímpics.

Parlem dels colors de les 
anelles olímpiques. Parlem 
del NEGRE. Llegeix aquest 
proverbi africà:  
 
“Les petjades de les 
persones que caminen juntes 
mai no 
s’esborren”. 
    Proverbi del Congo 
(ÀFRICA) !
Quines petjades t’agradaria 
deixar caminant imaamb els 
teus companys? 
El color negre és el més dur i 
dominant.  A l’hora és el més 
elegant. S'associa a allò 
desconegut i misteriós.  
És el color del continent 
Africà. 
 Tot mirant la imatge adjunta 
expressa un desig per aquest 
continent tant ric i sovint tant 
maltractat.

Amb la frase d’avui volem 
tenir present a Oceania. 
Llegeix aquesta frase: !
“Un núvol petit no pot 
tapar un cel d’estrelles”. 
Proverbi d’Austràlia 
(OCEANIA) !
Pensa: 
*Quines són les estrelles 
que hi ha en el teu cor? 
*Quins són els núvols que 
a vegades les tapen? 
*Què pots fer perquè les 
teves estrelles brillin per 
a tothom? 
El verd és sinònim de vida i 
creixement. És el color més 
abundant a la natura. 
Evoca bondat, serenitat, pau 
generositat i seguretat. 
Que els teus Jocs Olímpics 
estiguin impregnats 
d’aquest color.

I avui tindrem present al 
gran continent americà 
tant variat en cultures, 
tradicions, creences... 
Llegeix la frase: !
“L’amor a la llibertat fa 
els homes indomables i 
les nacions invencibles”. 
 Benjamin Franklin (AMÈRICA) !
Què creus que ens vol dir? 
El vermell és el color més 
intens. Ens recorda la 
passió, la força, el 
dinamisme. Dóna 
missatges estimulants i és 
enèrgic. !
Posa tota la teva energia 
en el Joc, en la relació 
amb els companys, creu 
en tu mateix i… 
ENDAVANT!

Estem  arribant a la 
cloenda dels Jocs Olímpics. 
Tot mirant la imatge, 
aprofitem aquesta estona 
del matí per pensar com 
han estat els teus jocs: !
* Has estat un bon 
esportista? 
* Has col·laborat i 
participat en tot moment? 
* Has gaudit dels Jocs? 
*Has sabut treballar en 
equip? !
Acaba la frase: El que més 
recordaré d’aquests Jocs 
OLIMPICS és… 
 

Secundària 
Batxillerat
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“Les petjades de les persones que caminen  
juntes mai no s’esborren”.


