Setembre

Benvinguts!
ORACIÓ PER A L’ALUMNE
Ací estem, Senyor, disposats a caminar de la teua mà durant aquest any escolar
que hui ens poses a les nostres mans, per créixer en responsabilitat, en saviesa,
i sobretot en fraternitat.
Venim amb el cor disposat a viure com a germans que sent diferents estem
units per un mateix ideal. Volem avançar a la llum dels Valors que tu mateix has
col·locat a les nostres mans. Ajuda’ns a caminar a la recerca del coneixement
que ens permeta valorar-te cada dia més.
Que a cada pàgina que investiguem, puguem descobrir la teua grandesa i la
teua generositat. Que en cada racó de la nostra escola sentim la teua presència
que ens convida a la unitat i la fraternitat. Dóna’ns la gràcia de respectar-nos
sense desconèixer que les diferències constitueixen la nostra riquesa i ens permeten valorar la individualitat en cadascun dels nostres companys.
Et demanem que els mestres preparen la seua lliçó de cada dia amb amor i
responsabilitat. Il·lumina l’enteniment dels estudiants perquè creixem cada dia
en la veritable saviesa.
Ajuda les nostres famílies a ser bons exemples per a nosaltres i proporcionar-nos l’amor i la disciplina que necessitem. Que el col·legi i elles siguen un
mateix instrument al teu servei per guiar-nos en el nostre creixement i per apropar-nos a tu.
Beneeix-nos i protegeix-nos...
Amén
També es poden utilitzar aquestes cançons
https://www.youtube.com/watch?v=NecKN9VrWBk: Benvinguts a ta casa. Missa de l’Alegria
https://www.youtube.com/watch?v=BFTopTQhNoU: Déu et beneïsca. Jey Pacheco.
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Alce la mà si necessite parlar perquè tots puguem escoltar-nos.
Reconec que de vegades m’equivoque i demane disculpes.
Utilitze la paperera.
Cuide i arreplegue els materials de treball i del col·le.
Treballe en silenci i acabe les feines.
Som tots amics i ens respectem.
Penge l’abric i la motxilla.
Utilitze les paraules ‘per favor’ i ‘gràcies’.
Parle sense cridar.
Compartisc.
Em desplace en ordre.
Em sente bé i col·loque la cadira.
Atenc quan els altres parlen.

PINTA:
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