
 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

Mira’t aquesta imatge. 
Què hi veus? Què creus 
que significa? 
Fixa’t en el color de les 
pedres. Què 
simbolitzen? Què passa 
si en traiem una? 
(adapteu-vos les 
preguntes a cada nivell) 
 !

Tanca els ulls i deixa’t 
portar per la música.  

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. !
I tu, t’acceptes tal com 
ets, saps viure en pau 
amb tu mateix? !
 

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

INFANTIL 
PRIMÀRIA

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) 


