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La força està dins teu.

La pregària

Jesús,

tu sempre ets la
nostra força.
Quan tenim por sabem que
tu ets amb nosaltres i ens
sentim valents. No hi ha
enemic que ens espanti ni
problema que ens faci
defallir. Gràcies per ser la
nostra força i el nostre
valor.

El conte

Las jirafas no pueden bailar.
Giles Andrae

https://youtu.be/VFLiD25KwSA
Tots els anys a la jungla se celebra una
gran festa en la qual tots els animals ballen
junts. Xufa, la girafa, també voldria
participar perquè li encanta ballar, però
tothom sap que les girafes no poden ballar.
Així que, quan ho intenta, els altres animals
es burlen d'ella. Gràcies a un amic aprendrà
a lluitar contra els prejudicis i recuperarà
la conﬁança en si mateixa. El conte
convida els nens i nenes a superar-se, els
ensenya que cal treballar per aconseguir els
seus objectius, però també que, tot i que
fallin en el primer intent, poden
aconseguir-ho.

La cançó

Brave Sara Bareilles

Tornada (traduïda)
Però em pregunto què passaria si tu
dius el que vols dir
i deixes caure les paraules.
Honestament, vull veure't ser valent
amb el que vols dir,
i deixar les paraules caure.
Honestament, vull veure't ser valent.
https://youtu.be/QUQsqBqxoR4

Volem veure't ser valent durant el curs
encara que de vegades les coses no et
surtin bé. Només has de posar una mica
d'esforç i ho aconseguiràs. Nosaltres
t’ajudarem.
La imatge

Afrontar els reptes

Ampliar, observar i comentar la
imatge.
https://cdn.pixabay.com/photo/20
17/09/10/10/05/climb-2734976_
960_720.jpg

Les paraules

somnis poden fer-se
tenim la valentia de

Tots els nostres
realitat si
perseguir-los.

Walt Disney

El diumenge 29 se celebra Sant Gabriel

Parlar amb els nens i nenes sobre
tenir un objectiu, comprometre amb
ell i adonar-se que pot
aconseguir-ho. L'important és anar
complint petits reptes per treballar
la seva perseverança, la seva
resistència a la frustració i la seva
autoconﬁança. Cal ajudar-los a
triar objectius assolibles amb els
que se sentin il·lusionats i que els
donin encara més ganes d'afrontar
nous reptes.

La força està dins teu

