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La conversió de Sant Pau
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DIA

13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Llegeix el text de l’annex1. Pensa si té 
punts coincidents amb la teva actitud.
A Catalunya el 58% del malbaratament 
alimentari es produeix a les llars.
Podríem evitar-ho?
Pensem en tots aquells que no tenen 
accés a l’alimentació bàsica.

Anem fent camí en el 2n trimestre del curs. En aquest camí segurament tens 
moments molt bons i moments que potser no són tan bons. Però tant els uns 
com els altres et donen la possibilitat de créixer, són un repte en el teu 
creixement. Mira de veure allò de positiu que hi ha en cada situació i gaudiràs 
d’allò que estàs vivint.

La quotidianitat pot arribar a ser màgica. Un dia normal.
El vídeo ens fa veure com una mateixa situació pot ser relatada de maneres 
diferents.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yuR3vvYEDDk

Pensa: com ho veus o com ho podries veure diferents situacions que vius un 
dia normal?

QUÈ ÉS LA VIDA?

Llegeix el text de la Mare Teresa de 
Calcuta sobre la VIDA. Ho trobaràs en 
l’annex 2 
Amb quines d’aquestes respostes et 
quedes? 

Carta a casa

Tot escoltant el poema d’Ovidi Motllor, pensem en la solitud i l’enyorança que 
viuen les persones que per motius diferents, han de deixar casa seva, emigrar 
a d’altres indrets, estar a la presó o viure a l’exili: (disposeu de la lletra. annex 3)

https://www.youtube.com/watch?v=J-HlyHenrDY

La gota que omple la vida.

De vegades ens pot fer la sensació que caminem enmig del desert, però 
sempre hi ha una mà amiga disposada a ajudar-nos. Aquest curt animat vol 
reivindicar la importància de la solidaritat i l'altruisme.

https://www.youtube.com/watch?v=lW5JXZwCVw8

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yuR3vvYEDDk
https://www.youtube.com/watch?v=J-HlyHenrDY
https://www.youtube.com/watch?v=lW5JXZwCVw8


ANNEX 1 
 
 

EL MENJAR QUE ES LLENÇA 
 

Són les 7 del matí i en Joan o la Joana s’acaba de llevar. No té gaire gana i es deixa la meitat d’una 
de les dues torrades que s’ha preparat per esmorzar i no es beu el cafè. A mig matí, es menja un 
entrepà d’embotit fresc per matar el cuc, però com que el crostó no li agrada, en llença la punta a 
la paperera. Per dinar, va a casa els pares, però cap d’ells s’acaba del tot el menjar que té al plat, 
el qual acaba anant a les escombraries.  
El cas d'en Joan o la Joana no és extraordinari, cada dia moltes famílies llencen grans quantitats 
de menjar que encara és apte per al consum.  
És el que coneixem com a malbaratament alimentari. 
 
On passes tu en aquest tema? 

 

          ANNEX 2 
 

QUÈ ÉS LA VIDA? 
 

La vida és una oportunitat, aprofita-la. 
La vida és bellesa, admira-la. 

La vida és beatitud, assaboreix-la. 
La vida és un somni, fes-lo realitat. 

La vida és un repte, afronta’l. 
La vida és un deure, compleix-lo. 

La vida és un joc, juga'l. 
La vida és preciosa, cuida-la. 

La vida és riquesa, conserva-la. 
La vida és amor, gaudeix-la. 

La vida és un misteri, descobreix-lo. 
La vida és promesa, compleix-la. 

La vida és tristesa, supera-la. 
La vida és un himne, canta'l. 

La vida és un combat, accepta'l. 
La vida és tragèdia, domina-la. 

La vida és una aventura, afronta-la. 
La vida és felicitat, mereix-la. 

La vida és vida, defensa-la.  
 

 
 
 
 
 
 
 



      ANNEX 3 
 
Estimada Antònia: 
T'escric des d'ací, 
molt lluny de casa. 
La pluja va mullant 
els vidres bruts 
del bar estrany 
on, ara, em trobe esperant 
un got de vi 
i un poc d'engany. 
No tinc més solució, 
ja ho saps: l'engany. 
i m'ompliré tot d'ell, 
per anar vivint, 
per anar aguantant, 
per anar estimant. 
T'he enviat els diners, 
com tots els mesos. 
Per ara no hi ha augment. 
Paciència, tot arriba. 
Me n'he guardat uns quants 
per a comprar-me un abric. 
L'hivern, sense el teu cos 
és molt més cru. 
Diuen que em passaran 
a una secció més descansada. 
I, si Déu vol, molt prompte 
trobaré casa. 
I vindreu tu i la nena. 
El company del meu "cuarto" 
ha estat malalt. 
La grip, coses molt d'ara, 
ja saps... l'hivern. 
Fa més d'una setmana 
que espere carta. 
Esteu malalts? 
Em feu patir moltíssim, 
tan lluny de casa. 
L'any que ve, potser 
tindrem cotxe. 
Qui ho havia de dir! 
I escola per a la nena 
sense pagar. 
I diners suficients 
per a no plorar. 
Tot això, però, ja saps... 
lluny de casa, 
allò que no s'oblida 
ni tan sols amb vi, 
aquest que tinc jo ara 
posat a taula. 
Encara plou, Antònia. 
Demà serà diumenge 
i no passejarem tots tres junts 
per la plaça del poble. 
Cuideu-vos molt. Besades. 
Escriu-me més sovint. 
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