
ESTIMULAR LA
LECTURA

Des del departament de llengües hem iniciat una nou
projecte. Estimular la lectura. El projecte té com a
objectiu fomentar la lectura entre tots els alumnes de
l'escola i motivar-los perqué s'enganxin als contes i als
llibres. Hem demanat a tots els infants que es fessin
socis de les biblioteques públiques del país. Així, durant
les tardes, poden anar a la biblioteca a fer diferents
activitats que fomentin la lectura. El projecte ha tingut
una acollida molt gran i molts alumnes han conegut
l'espai de la biblioteca per primer cop. Un espai ideal per
aprendre i per concentrar-se. Per alguns alumnes de la
E.S.O també els hi serveix l'espai com a refugi per poder
estudiar lluny de distraccions. 
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EN CLAU DE VALOR

QUARESMA

Temps de quaresma, un bon moment per
reflexionar i marcar el camí cap a la
pasqua. Des de l'escola petits i grans
aprenem quin sentit té la quaresma. Un
període per pensar i fer una reflexió
interior. Una mirada dins nostre que ens
farà treballar les nostres febleses durant
set setmanes. 

 

Iniciem el camí amb el dimecres de
Cendra. A la Capella i a les aules
expliquem quin significat té aquest dia. La
cendra ve dels palmons i els llorers que
van cremar l'any anterior després de
Pasqua i que prèviament es van beneir.  És
el símbol del inici de la penitència i de la
reflexió i així ho mantindrem fins que
arribi el moment de la pasqua.                        

El lema que ens ajuda a seguir el fil  
del camí cap a la Pasqua és: DONEM
GRÀCIES! cada setmana donem
gràcies per un aspecte en concret.
La primera setmana, gràcies a les
persones que ens ajuden cada dia.
La segona setmana farem una
reflexió sobre com puc ajudar jo als
altres. Durant la següent setmana
donarem gràcies a jesús i ens
preguntarem que podem fer per ell
i com el podem ajudar. Per últim,
reflexionarem amb els últims dies
de la vida de Jesús.


