Jn 11, 32-43
2 Maria

va arribar on era Jesús i, en veure'l, se li llançà als peus i li digué:
--Senyor, si haguessis estat aquí, no s'hauria mort, el meu germà.
33 Quan Jesús veié que ella plorava i que ploraven també els jueus que
l'acompanyaven, es va commoure interiorment i es contorbà. 34 Llavors preguntà:
--On l'heu posat?
Li diuen:
--Senyor, vine i ho veuràs.
35 Jesús començà a plorar. 36 Els jueus deien:
--Mireu com l'estimava.
37 Però alguns replicaren:
--Ell, que va obrir els ulls al cec, ¿no hauria pogut fer que aquest home no morís?
38 Jesús, commogut altra vegada, va arribar al sepulcre. Era una cova tancada amb una
llosa.

La resurrecció de Llàtzer
39 Jesús

digué:
--Traieu la llosa.
Marta, la germana del difunt, li diu:
--Senyor, després de quatre dies, ja deu fer fortor.
40 Li respon Jesús:
--¿No t'he dit que, si creus, veuràs la glòria de Déu?
41 Llavors van treure la llosa. Jesús alçà els ulls i digué:
--Pare, et dono gràcies perquè m'has escoltat. 42 Ja sé que sempre m'escoltes, però ho
dic per la gent que m'envolta, perquè creguin que tu m'has enviat.
43 Havent dit això, cridà amb tota la força:
--Llàtzer, surt a fora!

Dia d’informació sobre el perill de les mines

https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw

La teva actitud pot canviar la realitat?

Roby Wiliams I love my live
https://www.youtube.com/watch?v=v7YVEUhEW2w

Dia mundial de la salut

?

QUIN ÉS EL TEU LOGOTIP DE
SUPERHEROI?
(CREA UN LOGOTIP PER IDENTIFICAR-TE
COM A SUPERHEROI).

Dia dels drets dels pacients

Celebrem la pasqua!
Després d’aquests dies de descans d’escola, hem
arribat a la Pasqua. Estem contents perquè ens
hem convertit en Superherois capaços de
descobrir els talents dels altres i d’ajudar-los
amb els nostres. Ens hem preparat d’allò més bé
per aquesta gran festa de la Pasqua! Jesús ens
convida a seguir els seus passos i posar els
talents al servei dels altres com ell va fer.
Estiguem contents i celebrem-ho tots junts!

Senyor...
Et demanem Senyor,
que ens ajudis a saber mirar.
Dóna’ns ulls que sàpiguen veure on
fem falta,
on cal que ajudem,
on necessiten el nostre somriure,
on hem de col·laborar.
Dóna’ns ulls vius,
que mirin amb alegria.
Fes que la nostra mirada
S’assembli a la de Jesús!

La FEDAC som una comunitat de 24 escoles repartides per tot Catalunya.
Participem en el nostre poble o ciutat, tant els alumnes com els professors i
famílies, antics alumnes, amics, entorn, Germanes, amb l’objectiu
d’explicar qui som i què pretenem.
Les nostres escoles són importants en les nostres ciutats i pobles, però
també allà on ens fem presents en aquest món global que vivim. A través
de les xarxes ens podem fer presents a tot el món!
A les escoles FEDAC, ens agrada que tots els nens i nenes vinguin d’on
vinguin i tant si les seves famílies tenen diners com no, siguin benvinguts.
A la FEDAC, compartim maneres d’ensenyar i aprenem els uns dels altres i
volem que siguem persones felices. El pilar de la nostra economia és
compartir tot el que tenim amb la resta de persones de la FEDAC, perquè
junts podem fer més coses! D’això en surt un nou repte: EL BÉ COMÚ!
Els nens i nenes ens passem molta estona a casa però també a l’escola. Per
això, escola i famílies treballen juntes per decidir què farem nosaltres, els
alumnes. Família i escola col·laboren per fer-nos créixer feliços! A les
nostres escoles, tots som importants: mestres, famílies i alumnes! D’aquí
en surt un nou repte: TOTS PLEGATS SOM UN!
A casa vostra, oi que ho compartiu tot? Amb aquests
dos reptes volem convertir-nos en una gran família: la
família FEDAC! Què podem fer per aconseguir-ho?
.

Parla’m del vent
VUIT
Quan veus que totes les paraules parlen de res.
Quan saps que cap de les mirades et diuen res.
Escoltes trets a cada passa, tens por del temps.
Els edificis mai et deixen veure el cel.
Parla'm del vent, de les històries amagades de la gent
Que com nosaltres encara vol seguir creixent.
Quan s'encén el sol s'apaguen els estels,
Ara ja ho veig.
Penso que el vidre que ens separa és de paper.
Ens preocupem de com vestim i no dels sentiments.
Parla'm del vent, de les històries que ens separen i per què
No som capaços de parar ni un sol moment.
De com s'encén el món si vas contracorrent.
I de com sortir corrent quan ens angoixa el no vaig ser.
Fugir pot ser amb el que ens quedarà per fer,
Ser com ocells que volen lluny cada hivern.

Watch the video: “Children see, children do”.
The key-message of the video is: MAKE YOUR INFLUENCE POSITIVE. In
relation to this slogan, talk about the behaviours in class, the attitude
we have towards others, the idols that children have, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=w1lTUkVLFJ4

http://youtu.be/he26DAbk3Sw

En aquest enllaç trobareu
el fragment de la pel·lícula
El Gran dictador de Charles
CHAPLIN: tot un referent de
coherència. Comenteu-lo

A les nostres escoles ens organitzem en cercle: tothom hi pot dir la
seva quan s’ha de decidir alguna cosa, totes les opinions són
benvingudes. Quan s’ha de decidir, s’opina, es parla, s’estudia i es
decideix conjuntament, totes les opinions són igual d’importants,
perquè tothom pensa en el millor per a tothom! Aquest és un nou
repte: CERCLE!

A l’escola hi ha dos tipus de comunicació: la interna -quan parlem
entre mestres, alumnes, famílies- i l’externa -el que parlem amb
l’ajuntament, escoles...-.
Les persones ens comuniquem i expliquem no només parlant, sinó
també amb les expressions i els gestos. Però també hem d’escoltar i
aprendre a comunicar-nos de més maneres: a través dels ordinadors
podem comunicar-nos amb gent d’arreu del món, i treballar
conjuntament! D’aquest repte en diem COMUNICACIÓ!

NOSALTRES TAMBÉ PODEM ESCOLTAR I APORTAR LA NOSTRA OPINIÓ! COM
T’AGRADARIA QUE FOS LA TEVA ESCOLA?
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