
 Bon dia Eso 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

13 
Sant Benigne

14 
Sant Valentí

15 
Sant  Faustí

16 
Sant Onèssim i Sta. 

Juliana

17 
Sant Aleix

Els Bons Dies d’aquesta 
setmana estan pensats amb 
les aportacions dels 
alumnes de 3r de Primària i 
1r d’ESO. Moltes gràcies a 
tots ells. 
Us animem a continuar 
aportant noves idees!  
 
Avui els nens i nenes de 3r 
de Primària ens fan arribar 
aquest conte que els hi 
agrada molt.  

https:// 
www.youtube.com/watch?
v=FklZXOOsNW8&app=desk
top 

De què creieu que parla el 
conte? Com creieu que 
podem ajudar a les 
persones?  

Els nens i nenes de 3r de 
Primària ens conviden a 
escoltar aquesta cançó. 
A ells els ajuda a 
començar el dia contents 
i amb energia. 
 
https:// 
www.youtube.com/
watch?v=U2dgBFWMg

Et convidem a llegir el 
poema que teniu en 
l’annex Parla sobre els 
refugiats. 
Ens l’ofereixen també 
els alumnes de 3r de 
Primària.  

MOLT ALERTA: L’HEU DE 
LLEGIR AL REVÉS. CAL 
COMENÇAR PER LA 
DARRERA RATLLA I ANAR 
PUJANT.  

Mentre el vas llegint 
posa’t en la pell dels 
refugiats i prova de fer 
teus els seus sentiments. 
 

Els nostres companys de 
1r ESO ens aconsellen: 

“els amics que ens 
trobem pel camí de la 
vida fan que siguin mes 
fàcils els viatges.” 

Mentre escoltes la cançó 
ves pensant ens els 
amics que t’has trobat 
que t’han fet fàcil el teu 
camí. 

https:// 
www.youtube.com/
watch?v=IE4bxiEi3gg 
 
 

Novament són els 
alumnes de 1r d’ESO 
que ens fan arribar 
aquesta frase: 
 “Si la vida et dóna 
llimones no les deixis 
podrir i fes una 
llimonada” 

Que creus que ens volen 
dir? 

Completa: Si la vida em 
dóna... jo… 
 

Em comunico
 BON DIA  febrer ESO -BAT
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ELS	REFUGIATS	
	
No	necessiten	la	nostra	ajuda	
Per	tant,	no	em	diguis	que	
Aquestes	cares	demacrades	podrien	ser	la	teva	o	la	meva	
Si	la	vida	ens	hagués	tractat	diferent	
Els	hem	de	veure	pel	que	realment	són	
Oportunistes	i	aprofitats	
Vagarosos	i	ganduls	
Amb	bombes	sota	les	mànigues	
Assassins	i	lladres	
No	són	
Benvinguts	aquí	
Els	hem	de	fer	
Tornar	allà	d’on	venen	
No	poden	
Compartir	el	nostre	menjar	
Compartir	les	nostres	llars	
Compartir	els	nostres	països	
En	comptes	d’això,	diem:	
Construïm	un	mur	per	mantenir-los	fora	
No	està	bé	dir	
Són	persones	com	nosaltres	
Un	lloc	només	pot	pertànyer	a	aquells	que	hi	han	nascut	
No	siguis	tan	estúpid	com	per	pensar	que	
El	món	es	pot	mirar	d’una	altra	manera	
	

Brian	Bilston	
	


