
INFORMACIÓ 

Mercadet solidari per Mans Unides 

Dia 29 d’abril tendrem un mercadet solidari a benefici d’una Escola de 

Nines a l’Índia, part d’un projecte de Mans Unides. En tornar de 

vacances vos indicarem com es pot col·laborar. 

Sortides escolars mes de maig 

Dia a dia anem concretant sortides escolars que teníem programades 

des del començament de curs, però que no sabíem si es podrien fer. 

➢ 4/maig alumnes de 6è de Primària participaran a una trobada 

a Sencelles amb alumnes d’altres 14 centres.  

Les trobades a Sencelles sempre tenen relació amb la Beata 

Francinaina i allà hem volgut que celebrin amb agraïment el final de 

l’etapa de Primària. Es una sortida celebrativa i lúdica. 

➢ 17-19 de maig VIATGE D’ESTUDIS DE 4ESO 

Enguany ha estat possible que els alumnes de 4ESO puguin fer un breu 

viatge a Barcelona que enfortirà els llaços d’amistat amb els que han 

estat companys d’estudis tants d’anys. 

➢ 23-24 de maig MINIACAMPADA DE PRIMÀRIA 

Els alumnes de 3r-4t-5è-6è de Primària aniran d’acampada el 23 i 24 

de maig. Sabem tots, el gust que passen especialment en la màgia de 

la nit, fora de casa.  

➢ Els alumnes d’Infantil també en el mes de maig faran una 

excursió de tot el dia. 

Bones festes de Pasqua i molts d’anys. 
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CARTA a les 

FAMÍLIES 

Trobaràs el teu tresor al teu interior 
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TROBARÀS EL TEU TRESOR AL TEU INTERIOR 

 

Avui en dia la vida quotidiana ens absorbeix, tant que val la pena 

dedicar un temps, per petit que sigui, a treballar el nostre interior, 

comprendre les nostres necessitats. 

La interioritat, amb la pràctica del silenci,  ens permet obrir el nostre 

cor a la reflexió, a l’acolliment,… però ens hem d’aturar a pensar què 

és la interioritat, què vol dir... 

Interioritat és un paraula que ens porta al lloc més profund del 

nostre cor, un indret on només existeixen el nostre jo més pur i Déu. 

Allà on ens sentim lliures per plorar, per pregar, per donar gràcies... 

Són moments que ens permeten descobrir, reflexionar, entendre els 

moments d’angoixa o patiment que de vegades sentim i també per 

donar gràcies per  tot allò que ens fa feliços. 

Dins cada un de nosaltres es troba un món de trobada, les nostres 

experiències, els nostres sentiments, i ens hem d’aturar alguna 

vegada per pensar, per sentir quins tresors tenim al nostre cor. 

Si bé és cert que no sempre escollim d’on venim, sempre ens queda 

escollir on volem anar.  

Hauríem de viure i  construir la vida amb els petits tresors dels 

nostres cors, amb una abraçada a qui estimam només despertar-nos, 

amb un bon dia a qui que anam trobant al llarg del dia, dient  

 

 

 

 

 

 

més sovint i més fort t’estim o estic de content/a de passar 

moments amb tu. 

Amb aquestes petites coses feim participar als altres dels  tresors 

que mai hauríem de quedar tancats als nostres cors. Hem de 

compartir el compromís, la fe i l’amor. 

D’aquesta manera entenem des del cor de la vida el missatge de 

Jesús. La Pasqua ens mostra Jesús, i ens permet dirigir-li la 

mirada, reconèixer les seves petjades, a sentir la seva força en el 

nostre interior, la força que ve de l’amor més profund i que ens 

hauria d’acompanyar especialment en aquests dies tan terribles 

que estam vivint amb la invasió de Rússia a Ucraïna. 

Cada un de nosaltres hem de recuperar el nostre jo interior i 

mitjançant la trobada amb la pregària interior, puguem sentir-nos 

més propers als altres, que puguem estimar amb totes les nostres 

energies, i també d’aquesta manera deixar l’odi i el rancor fora de 

la nostra pell. 

Donem-nos importància a nosaltres mateixos, cerquem el 

moment per educar i descobrir la nostra interioritat, la nostra 

espiritualitat: com més gran és el nostre univers interior més fàcil 

serà poder-se trobar amb Déu, i amb tots els que ens envolten. 

  

Claustre de professors CC Sant Vicenç de Paül-s’Arenal 

 

 


