
 Bon dia Eso 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1 
Sant Josep obrer

2 
Mare de Déu 

d’Araceli

3 
Sants Felip i Jaume

4 
Sants Paulí i Florià

5 
Santa Irene

Avui és la festa de l’1 de 
maig, el Dia del 
Trballador. Com a BON 
TREBALLADOR  que tú  
ets, gaudeix del dia.

Avui continua la festa.  
Mira de posar-te al dia 
de les diferents tasques 
escolars que tens 
encomanades. 

Els  nostres companys de  
1r d’ESO ens recorden: 
“Nosaltres som gent 
afortunada, i a vegades 
no pensem en com està 
l’altra gent.  
Hi ha molts sirians i altres 
persones que viuen en 
països que estan en 
condicions extremes: 
alguns no tenen casa, 
altres han perdut la seva 
 família i tots senten que 
han perdut la seva 
dignitat com a persones”  
 
En aquest bon dia us 
proposem tancar els ulls i 
fer silenci en el vostre 
interior. Intenta imaginar 
la seva situació i posa’t en 
la seva pell”. 
Què pots fer per ells?

Avui els alumnes de 5è ens 
diuen: “És important que 
siguem conscients de la 
necessitat de reduir , 
reciclar i reutilitzar. De 
planeta Terra només n'hi 
ha un i l'hem de cuidar”. 
Ens ho recorden cantant. 
Serà bo que ho tinguem 
present. Fa pocs dies, el 
22 d’abril, vam celebrar el 
dia de la TERRA Mirem el 
vídeo i PENSEM 
Què fem pel nostre 
Planeta? 
Què podem fer? 
 
https://
www.youtube.com/watch?
v=wtoeZ9Nkeqk 

Els alumnes de 3r d’ESO 
ens han fet arribar la 
 cançó FORA DE JOC que 
es va editar amb motiu 
de la Marató sobre la 
Pobresa. Ens diuen: “Avui 
us presentem aquest 
vídeo perquè volem fer-
vos reflexionar sobre la 
importància de l'amistat 
en tots els moments, 
bons i dolents”. 
Fixa’t ben bé en la lletra 
i pensa que pots fer tu 
per aquelles persones que 
intueixes que s’ho passen 
més malament que tu. 
VEURE ANNEX  
https://
www.youtube.com/
watch?v=FkUI7w8TqhQ
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FORA DE JOC 

Hi ha dies que has de lluitar. Hi ha setmanes que t'ofeguen. 

Com costa tirar endavant. 

Hi ha mesos que no saps si hi arribaràs. 

Si acceptes un cop de mà, les distàncies són més curtes. 

Només amb un pas petit ja veus que a poc a poc vas fent camí. 

Quan et sentis perdut i sol, deixa'm ajudar-te. 

Al costat sempre hi ha un amic que torna a il·lusionar-te. 

Si ets amb mi, aquí, no perdis l'esperança. 

Si em tens a prop mai no et sentiràs fora de joc. 

¿Qui podria aixecar la mà 

per dir que mai li ha tocat perdre? 

La vida és un joc d'atzar que et pot deixar arruïnat sense apostar. 

¿I què fas quan no tens més respostes? ¿Quan s'allunya tot allò que t'importa? 

Quan et pensis que ja no et queda força 

els del teu voltant te'n donaran. 

Quan et sentis perdut i sol, deixa'm ajudar-te. 

Al costat sempre hi ha un amic que torna a il·lusionar-te. 

Si ets amb mi, aquí. No perdis l'esperança. 

Si em tens a prop mai no et sentiràs fora de joc. 

Quan et sentis en un forat jo vindré a buscar-te. 

Al final sempre hi ha una llum que torna a il·lusionar-te. 

 Ja ho veuràs, demà. No perdis l'esperança. 


