
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA           curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS              25 – 29 octubre  

Aquest curs durant les estones d’acollida reflexionarem sobre el temps: Què podem aprendre del passat? Com viure 

el present? Què esperem del futur? 

Dilluns 25  Video de la celebració.  

Som els hereus d’una història plena de vida: projectes, il·lusions compartides, treball 

solidari... En aquesta celebració del 150, representem a tot l’alumnat que any rere any s’han 

format en aquestes aules, a tot el professorat que s’ha desvetllat per transmetre formació i 

continguts acadèmics, a totes les famílies que han donat suport al Projecte Educatiu al llarg 

de tots aquests anys. Sempre endavant! 

Dimarts 26 

El pas del temps ens fa millorar tant com a persones com en els nostres errors. De vegades 
ens hem de fiar dels més grans ja que tenen més experiència i en saben més. Però això no 
significa que les coses no puguin canviar a millor amb el temps i hem d’estar disposats a fer 

canvis i renovar la manera de fer. Hem de ser capaços d’equivocar-nos i buscar alternatives 
als nostres errors per arribar a millorar. 

 

https://youtu.be/vjsjQyYVqJ4ç 

 

Dimecres 27 

Algun cop ens hem parat a pensar sobre el futur que volem? En el pas dels anys estem fent 

coses molt bones però també estem destruint el planeta. Hem de ser més conscients del futur 
que volem. Hem fet mols avenços històrics però que serà del planeta d’aquí uns anys si 

continuem així? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY 

 

Dijous 28 

Aprofita la vida, i no pensis en el passat. Viu el present perquè el futur arriba molt aviat i has 
d’estar preparat. El temps no es para!!! És important reflexionar sobre el passat, el present i 

el futur. Plantejar-te el futur i motivar-te, rendir-se no es una opció. Canviar el passat o 

penedir-se no fa res, així que estiguis concentrat en l’ara. 
 

https://youtu.be/sH04N0BBFO8 

 

Divendres 29 

Quan pensem que el col·legi compleix 150 anys la majoria pensem que és irrellevant. Aquest 

vídeo ens ajuda a reflexionar sobre tota la història i les experiències que ens ha aportat el 
Claret. 

 

https://youtu.be/EJyq3ULcr_c 
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