
 Bon dia
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

23 
Sant Desideri

24 
Maria Auxiliadora

25 
Sant Gregori VII 

(Papa)

26 
Sant Felip Neri 

27 
Sant Agustí de 

Canterbury

Ahir va ser la festa de 
Santa Joaquima de 
Vedruna. Mentre 
contemples la seva imatge 
et convidem a escoltar i 
cantar la cançó que vam 
aprendre amb motiu del 
190 anys. 
 !!!!!!!!!!!
http:// 
www.vedrunacatalunya.
cat/190anys/materials/
Canco190anys.mp3

I tu, t’acceptes tal com 
ets, saps viure en pau amb 
tu mateix? 
Francesc Torralba ens diu:  
“La millor imatge per 
descriure un cor serè és la 
d’un estany de muntanya. 
L’aigua quieta, 
transparent, nítida, 
contrasta amb les roques 
que s’apilen en la tartera. 
Un estany net és un mirall 
que no enganya.., En 
l’estany es veu reflectit 
tot tal com és.” !
Tot mirant la imatge 

Tanca els ulls i deixa’t 
portar per l’harmonia 
d’aquesta música. 
Mentre l’escoltes 
asserena la teva ment. 

https://    
www.youtube.com/
watch?v=rrVDATvUitA                                    
Johann Sebastian Bach 

 

Estem en el darrer mes 
del curs. Després dels 
Jocs Olímpics viscuts et 
convidem a treballar 
 algunes emocions que 
et poden ajudar en la 
teva vida. Aquesta 
setmana treballarem la 
serenitat.  
Una persona serena sap 
acceptar-se tal com és. 
Sap viure en pau amb 
ella mateixa. !

!
Escolta la frase que et 
llegiran: !!!!!!!
  
Adaptació de Mario Alonso 
Puig  !!
Quines són les teves 
prioritats? 
 
 !!!!!!

SECUNDÀRIA 
BATXILLERAT

Maig
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!
Vedruna, 190 anys 
!
Pels camins de moltes terres, 
hem arribat fins aquí. 
Són molts cors, moltes persones, 
que hem fet junts aquest camí. 
Que hem fet junts aquest camí. 
!
Són ja molts anys que tracem el camí, 
alegria i esforç arribant fins aquí. (Bis) 
Són molts anys els que ens contemplen, 
i molts els que han de venir. 
!
El passat deixa petjades, 
el futur per construir. 
El futur per construir. 
!
Són ja molts anys que tracem el camí, 
alegria i esforç arribant fins aquí. (Bis) 
Són ja molts anys que tracem el camí, 
alegria i esforç arribant fins aquí. (Bis) 


