INFORMACIONS.
*RECITAL DE NADES AMICS DELS REIS:
Dia 17 desembre 10.30 6è Ed. Infantil i 2n d’ EP.
Dia 18 desembre 10,30 4t EP, 6è EP i 4t d’ ESO.
• VISITA PATGE REIAL: Els nostres alumnes rebran la visita del patge
Reial el proper dijous 20 de desembre horabaixa. Els hi repartirà una bossa
amb caramels, gràcies a l’AMIPA i els seus socis. Dia 23 a la Plaça Major 17’30
• BERENAR DE 4T D’ ESO: El proper dijous 20 de desembre en temps
de pati d’ EI- EP els alumnes de 4t d’ ESO vendran berenar pro- viatge
d’estudis i organitzaran una mica de festa nadalenca per a tots.
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Conèixer i estimar Jesús que ens proposa el
camí d’humanització.

• RECITAL DE LES NOSTRES NADALES: El divendres 21 de desembre a
les 11,00 a la PARRÒQUIA.
Vos esperam a tots i totes. En acabar donarem per finalitzades les
classes i ens desitjarem BONES FESTES I MOLT FELIÇ ANY NOU.

desitj

• CAMPANYA DEL REBOST: Recordau que tota l’escola participa de la
campanya del REBOST de Càritas. Fins dia 19 de desembre podem dur les
nostres aportacions.
• Els alumnes DE 4t d’ ESO participaran el proper diumenge 23 en el
Mercadet de Nadal que es farà a la Plaça Major de S’ Arenal. Posaran una
paradeta per vendre berenar i cosetes de Nadal, esperant l’arribada del
Carter Reial que arribarà a les 17’30 h
RECORDAU QUE LES CLASSES S’INICIARAN EL DIA 7 DE GENER.
També és important recordar les celebracions a la Parròquia:

-

ASSAIG DE MATINES: DISSABTE, 22 desembre a les 10,30 h.

-

MATINES CELEBRACIÓ DE NADAL: DILLUNS DIA 24 DE DESEMBRE
A LES 20,00 h ANGELS,PASTORETS,MARIA,JOSEP, JESÚS, SERMÓ
DE LA CALENDA, SIBIL·LA, i BALL DE L’OFERTA….

-

ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT I ADORACIÓ AL NIN JESÚS A LA
PARRÒQUIA I FELICITAR A TOTS ELS NINS I NINES DE S’ARENAL:
DISSABTE DIA 5 de gener, durant la cavalcada.
DIUMENGE A LES 11’30 MISSA AMB ELS REIS D’ORIENT.

CONVIURE, VIATGE D’HUMANITAT

Conviure, Viatge d’Humanitat

Conviure, Viatge d’Humanitat

“Conèixer i estimar Jesús que ens proposa el camí d’humanització “
Al llarg del curs anam acompanyant els nostres alumnes en el seu
procés de creixement a nivell humà, des dels valors que valen la pena
treballar i que tan necessaris són per al món que els toca viure.

burlar-se de les situacions i els problemes, sinó en saber reconèixer
que les persones són limitades i que s’ha d’aprendre a viure amb el
conflicte sense desesperar-se ni angoixar-se.

Penseu bé en aquesta frase: “Conèixer i estimar Jesús, que ens
proposa el camí d’humanització “

Per més crua que sigui la realitat, haurem de saber contemplarla
amb un toc d’humor, perquè l’humor sempre afegeix realisme i
humilitat a la vida.

Pensem que és vital, en aquest món de tantes diferències, compartir
no el que ens sobra, sinó el que li falta a l’altre.
Això implica un canvi de mirada. Són els altres els que marquen el
que jo he de fer. És vital respondre a les necessitats en el món, en el
meu món, dins la nostra barriada, dins la nostra escola, dins la nostra
família…
Quan miram la problemàtica del nostre món podem caure en una
certa tendència al desànim. Hi ha massa situacions conflictives, i el
que llegim al diari o escoltem a qualsevol dels telenotícies continua
essent altament preocupant.

La solidaritat és l’ajuda que es dona entre persones que en la seva
majoria no es coneixen, però que estan assabentades de l’existència
mútua, de les seves dificultats, dels seus problemes.
La solidaritat és ajudar el més dèbil, el que no és del meu grup, del
meu poble, nació o continent, el que no conec personalment, però de
qui conec les mancances i els patiments.
M’agrada la gent que lluita contra adversitats. M’agrada la gent
que busca solucions. M’agrada la gent que valora els seus semblants,
no per un estereotip social ni per com llueixen. (Mario Benedetti)

Volem remarcar dos valors que ens poden ajudar a fer front a tant
desencís: el sentit de l’humor i la solidaritat.
El sentit de l’humor és aquella postura que treu dramatisme i
transcendència a tota realitat humana, a tot el que fem i tenim.
L’autèntic humor no consisteix a ser frívol, ni en una manera fàcil de
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