Jn 11, 32-43

JESÚS VA MORIR PERÒ SEMPRE ÉS AMB
NOSALTRES PERQUÈ RECORDEM TOTES
LES COSES BONES QUE VA FER.

Dia d’informació sobre el perill de les mines

Vídeo: Tamara

https://www.youtube.com/watch?v=XEXyMWJf7Do
&list=PL5tb2ODzv2rSWKrSeZwtZrPgvekFyU33P

LA VIDA ESTÀ PLENA D’OPORTUNITATS PER
RIURE. NOMÉS NECESSITES TENIR
SENSIBILITAT!

LA PASQUA ÉS UNA FESTA (BRAÇ EN BRAÇ)
COM TOTS VOSALTRES JA SABEU
JESÚS MORÍ A LA CREU;
ENS VA ENSENYAR A PERDONAR
I A SABER ESTIMAR.
I TAL COM JA ENS HO HAVIA DIT
VA RESSUSCITAR,
AIXÍ TOTS JUNTS PODEM CANTAR
ANEM-HO A CELEBRAR…
LA PASQUA ÉS UNA FESTA,
D’ALEGRIA ENTRE NOSALTRES,
LA PASQUA ÉS UNA FESTA PER A TOTS,
LA PASQUA ÉS UNA FESTA
QUE ANUNCIA L’ESPERANÇA,
JESÚS... HA RESSUSCITAT!
HA RESSUSCITAT! (4)
TOTS JUNTS PER PASQUA CELEBREM
QUE CRIST ES FA PRESENT,
I ENS ESPERONA A SER MILLORS
A VIURE AMB IL·LUSIÓ.
ANIMA’T, CANTA, VIU CONTENT
ESTIMA EL MÓN SENCER,
JESÚS ESTÀ AL TEU COSTAT
MAI ET DEIXARÀ.

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!
Estiguem contents i celebrem-ho tots junts!

Ens agrada viure en un entorn agradable, net, sense deixalles

a terra, cuidat...
Què hi fem nosaltres
perquè això sigui així?
Què fem quan algú que està al
nostre voltant no ho respecte?
Com el podem ajudar?

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?
.

AMB TU
Viu la vida
és un repte
que convida
a deixar de fer el turista.
Són les mirades,
les persones
el present
que esperona a ser optimista.
A les nostres mans
deixa molt d’amor
tot està per fer
què estem esperant.
Amb tu amics i germans
és la força que ens uneix.
Amb tu amics i germans
per seguir creixent.
Hi ha incertes
hi ha desànims
hi ha renúncies
hi ha gent que s’apalanca,
però tens la flama,
tens la força,
la denúncia que engega l’esperança.
Cal estar desperts
per no perdre el pas.
És tot el mateix,
és temps d’estimar.
Amb tu amics i germans
és la força que ens uneix.
Amb tu amics i germans
per seguir creixent

https://youtu.be/Cu1OIgWCt1M

Amb aquest petit vídeo podem treballar la coherència a partir de
l’amistat!

De quin color ho voleu?
En un temps en què Nasreddín tenia una
tintoreria, un client li digué:
-Podries tenyir-me aquest vestit?
-De quin color el vols?
-Ah, res de complicat, però que no sigui ni
vermell, ni verd, ni blanc, ni negre, ni groc, ni
lila... Bé, ja m'entens, no voldria cap color
conegut, però fora d'això, res d'especial.
M'ho pots fer?
-És clar que sí, home! passa a recollir-lo quan
vulguis, però que no sigui ni dilluns, ni dimarts,
tampoc dimecres, ni dijous i menys
divendres. Ah! i dissabte i diumenge tenim
tancat. Fora d'això, ja ho saps, sempre que
vulguis.

Ets responsable amb els deures,
els càrrecs… que tens a l’escola?
T’esforces per fer les coses ben
fetes i portar-les al dia?
Al final ho agrairàs!

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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