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Observem

Esperar
Avui presentem la imatge que inaugura el
temps d'Advent. Ampliar-la parlar del
creixement d'una llavor.
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Ajudem

Tot anirà bé
L'esperança és un valor que ens permet
sostenir-nos quan les coses no van bé,
ens omple d'energia per no deixar-nos
vèncer i per tirar endavant.
Avui us proposem ser portadors
d'esperança. El nostre lema serà "Tot
anirà bé". Aquest serà el missatge que
treballarem amb els nens i nenes perquè
el puguin transmetre a casa. Podem
dibuixar-lo, escriure’l, memoritzar-lo...
Hem de procurar que arribi a aquell que
ho necessita. Ahhh, i també podem fer
un cartell gran i penjar-lo a la classe.

Una petita llavor té a dins tot el necessari per
arribar a ser una cosa única i bella: una
planta, una ﬂor o un gran arbre. Però les
llavors triguen a germinar. Durant els primers
dies sembla que no està passant res, Uﬀf, cal
tenir molta paciència. Però si les seguim
regant, acabaran naixent..
A nosaltres ens passa una cosa semblant
quan volem fer alguna cosa nova. Al
començament costa molt i de vegades
volem rendir-nos. Però amb paciència i
esforç, acaba sortint bé.

Explica’m un conte

Elmer
Hi havia una vegada un ramat d’elefants. Hi havia
elefants joves, elefants vells, elefantes alts,
grassos i prims. Elefantes així i aixà. Tots diferents
però tots feliços i tots del mateix color… tots menys
l’Elmer.
El conte ens ensenya a que acceptar els altres tal i
com són, és un valor fonamental. No hem de
valorar-los segons el seu físic o el més superﬁcial,
sinó a la persona en sí mateixa, en aquest cas a
l'elefant en si mateix. I Elmer es dóna compte
d'això en aquest relat, on sap que el seu ramat l’
aprecia per qui és i no per com és físicament.

https://youtu.be/esZf_VTfRI
w

Parlem amb tu

La gent és única
La gent és única.
Cadascú de nosaltres tenim una personalitat diferent,
un cos diferent,
unes capacitats diferents,
un cor diferent,
una història diferent,
una família diferent,
una vida diferent.
I això és el que ens fa únics;
no les joies que portem,
no els abrics que comprem,
ni les sabates que calcem,
només el que portem al cor.
Cada persona humana és un tresor a descobrir.
Pare,
Gràcies per la diversitat de persones que formem el
món. Ajuda’m a descobrir el tresor que amaguen dins
el meus nous companys i a que jo sigui capaç de
donar-me a conèixer a ells.

Escoltem
Pasado, presente y
futuro
https://youtu.be/tpBrl
HtR3GA
Senyor, ensenya'ns a
aproﬁtar el temps. Tu
ens has donat la vida
per
viure-la,
per
treballar, per estudiar,
per jugar, per riure, per
estar amb els amics,
per ajudar els altres, per
estimar...

