
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

28
Sant Wenceslau

29
Sants Arcàngels Miquel, 

Gabriel i Rafael

30
Sant Jeroni

1
Santa Teresina

2
Sants Àngels de 

la GuardaGabriel i Rafael la Guarda

Durant aquesta setmana

Treballarem quines són les

actituds que ens ajuden a

l’escola i a la vida.

Avui ens centrem en

l’aprendre.

Llegeix aquesta frase.

Què et suggereix?.

“Si cerques resultats

diferents, no facis sempre

el mateix”. A. Einsteim

L’actitud que treballarem

avui és l’atenció. És una 
actitud clau per aprendre!

Tanca els ulls i durant 2 

minuts fes mentalment

una llista de les coses que 

hi ha a la classe. Quan obri

els ulls mira al teu voltant i 

fixa’t en allò que no has 

recordat

.Avui treballarem l’actitud

del respecte

El conte que  avui 

escoltarem ens fa adonar 

que sovint judiquem les 

accions dels altres. T’ha 

passat a tu alguna cosa 

semblant?

Continuem treballant les

actituds necessàries a la

vida i a l’escola. Avui és la

Voluntat.

Mireu aquesta imatge i

comenteu-la.

I acabem la setmana

treballant una actitud

molt importat: el

compartir

Pensa:

Ets capaç de comportar-te

com ell robot?

ttps://www.youtube.com/w

atch?v=p0lynZYyshg#t=57



!
 
VEURE !
Un ancià que tenia un greu problema de miopia era un expert en 
avaluació d'art. Un dia va visitar un museu amb alguns amics. Se li 
van oblidar les ulleres a casa i no podia veure els quadres amb 
claredat, però això no el va frenar a manifestar les seves opinions. 
Tan aviat van entrar a la galeria, va començar a criticar les 
diferents pintures. En aturar-se davant del que pensava que era un 
retrat de cos sencer, va començar a dir, amb aire de superioritat:  !
- El marc és completament inadequat per al quadre. L'home va 
vestit d'una forma molt ordinària i espellingat. En realitat, l'artista 
va cometre un error imperdonable al seleccionar un subjecte tan 
vulgar i brut per al seu retrat. És una falta de respecte-.  !
L'ancià va seguir el seu xerroteig sense parar fins que la seva 
esposa va aconseguir arribar fins a ell entre la multitud i el va 
apartar discretament per a dir-li en veu baixa: !
- Estimat, estàs mirant un mirall. 


