
Bon dia 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

!2 
Mare de Déu 

d’Araceli 
Sant Atanasi

!3 
Sants Felip i Jaume

!4 
Sants Paulí i Florià

!5 
Santa Irene

!6 
Sant  Joan 

 Ante Porta  Latinan

Aquesta setmana 
inaugurarem els JOCS 
OLÍMPICS, un bon motiu per 
l’AUTOSUPERACIÓ personal. 
Tot mirant la imatge pensa 
en les dificultats que algunes 
persones han de superar per 
ser uns bons atletes i com 
saben superar-les. 
Pensa també en alguna 
dificultat que tu tens (en els 
estudis, en les relacions amb 
els altres, en els esports…). 
Què pots fer per superar-te? !
 

Mira’t aquest vídeo. 
Quina imatge o quina 
frase t’ha impactat més? 
Per què? 
Poseu-ho en comú amb 
els del teu grup classe. 
 
https:// 
www.youtube.com/
watch?v=ojudFzqcxf0

Escolta el text que et 
llegiran. (veure annex) !
Hi estàs d’acord? !
Pensa en alguna situació 
en la qual  t’ha costat 
molt aconseguir 
l’objectiu que t’havies 
proposat i en la 
sensació que has tingut 
quan ho has aconseguit. 
Reviu la teva sensació 
d’aquell moment. !
Pensa en alguna 
persona que coneguis 
que ha viscut una 
experiència semblant. 
 

Coneixes a Isidre Esteve?  
Parleu-ne entre tots. 
Estàs d’acord en l’afirmació 
que tens a continuació sobre 
l’autosuperació?  !
És aquest el teu estil de vida? 
 
“Isidre Esteve, 
l'autosuperació com a estil de 
vida” 
 
*Podeu escollir el vídeo per 
tenir més informació 
https:// 
www.youtube.com/watch?
v=MNJSIsRd5EA !!!!!!

Avui és dia de la 
inauguració dels Jocs 
Olímpics. 
Quins són els valors que 
tu vols tenir presents al 
llarg d’aquests Jocs? !
Pensa-hi. !
Després mira el vídeo 
que tens a continuació i 
comença a gaudir de la 
setmana que ens espera. !
 
https:// 
www.youtube.com/
watch?v=MkS1SBPHN44 

Secundària 
Batxillerat

Maig
PASQUA 
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La millor sensació és aquella d'haver 
complert amb el teu deure, d'haver lluitat 
fins al final, o si més no d'haver-ho intentat. 
La veritable victòria o triomf, rau en haver 
aconseguit allò que t'havies proposat o bé en 
haver-hi lluitat, haver-te esforçat i sentir 
aquesta felicitat interior que et diu que 
realment ho has fet molt bé. Són moments 
en què es dibuixa un somriure a la cara i és 
quan ets sents realment feliç.  


