
Valor franciscà anual: 
               La Fraternitat 

Temps Litúrgic:  Quaresma 
Sublema:  On és el teu germà? 

Etapa Educativa 
___ E. Infantil - 1r ,2n,3r EP. 
___  4t,5è,6è EP. 

_V_ ESO i Batxillerat. 
Objectius: 
1r . Celebrar el Dimecres de Cendra.  
2n. Descobrir el sentit de la Quaresma.  
3r. Afavorir la col·laboració entre els alumnes 
de diferents etapes.   

Temporalització y localització: 
  El 1 de març, la celebració del Dimecres de 
Cendra.  I els 40 dies de Quaresma, dedicar un 
temps de la classe setmanalment. 

ACTIVITAT 1  
Nom: Dimecres de Cendra 
ACTIVITAT 2 
Nom: Quaresma 
ACTIVITAT 3 
Nom: Quaresma de Sant Francesc 
Metodologia: Activa, dinàmica y participativa. 
Material de suport: Vídeos, cançons i text. 
Destinataris (classe, cicle, etapa): Alumnes 
d’ESO i Batxillerat. 

Relació Unitat amb el Valor 
La Quaresma és el temps litúrgic de conversió, en el qual 
ens preparem per a la Pasqua. Dura 40 dies. Comença el 
Dimecres de Cendra i finalitza el Dijous Sant. 
En aquest temps de Quaresma farem present la necessitat 
de convertir-nos en la fraternitat, tal com ens recomana el 
Papa Francesc: “Convit a tots els cristians a explicitar la seva 
conversió... I provoqui això aquesta sublim fraternitat amb 
tota la creació  com tan lluminosament va viure  Sant Fran-
cesc d’Assis. Jesús ens va recordar que tenim Déu com el 
nostre Pare comú i que això ens fa germans. L´amor fratern 
només pot ser gratuït. Per això es possible estimar els ene-
mics. Podem parlar d’una fraternitat universal. Sense aques-
tes dues referències la vida social acaba enfrontant-nos  uns 
amb altres” (Cf. LS 221.228.229) 

PROPOSTES DE MILLORA 
 

RESUM DEL VALOR FRANCISCÀRESUM DEL VALOR FRANCISCÀRESUM DEL VALOR FRANCISCÀRESUM DEL VALOR FRANCISCÀ    
La fraternitat ens condueix a descobrir-nos com criatures i 
germans entre nosaltres. Per sant Francesc qualsevol criatu-
ra era una germana i, per això, vivia en harmonia amb Déu, 
amb els altres, amb la natura i amb si mateix. La relació amb 
el Creador és el que sustenta i dóna qualitat a les altres rela-
cions: amb el proïsme, amb les criatures i tot l'univers creat. 
En aquest curs proposem de fer tres fogueres tres fogueres tres fogueres tres fogueres en què cre-
mar el que impedeix estimar l'altre com és: els mals judicis, 
el menyspreu i les males paraules. I posar tres pilars tres pilars tres pilars tres pilars en les 
nostres relacions fraternals: conèixer-se, adaptar-se i dialo-
gar. La nostra fraternitat educativa s'ha de distingir per l'am-
bient de senzillesa, confiança i per l'hospitalitat amb què 
acollim. 



ACTIVITAT 1 
Nom: Dimecres de cendra.  
Objectiu: Participar en la celebració del Dimecres de Cendra. 
Destinataris: Alumnes de primària, ESO i batxillerat.   
Descripció: Segons l’organització de cada centre es faran torns d’horaris o cur-
sos per anar a l’església  o capella. 

CELEBRACIÓ DE QUARESMA  
PELS COL·LEGIS TOR DE MALLORCA 

“Plegats som capaços”   
On és el teu germà? 

 
(Ja que enguany el dimecres de cendra és no lectiu, proposam una celebració per fer amb 

els alumnes qualsevol dia del començament de la quaresma). 

 
Objectiu de la celebració per viure el temps de quaresma:                             
Aprendre a tractar el company, no com un estrany sinó com un germà. 
 
INTRODUCCIÓ:  Ens trobem aquí per pregar, demanar perdó i celebrar junts la nostra fe. 
Comença el temps de quaresma, la preparació per la Pasqua. És un temps propici per refle-
xionar quines són aquelles coses que no feim bé de tot i disposar-nos a millorar.  Sempre 
podem millorar. Els cristians tenim Jesús com a model i referent que ens ajuda a caminar i 
canviar aquelles coses que no van amb el seu missatge d’amor, d’acollida i de perdó. 

 
CANT:  

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.Au, pren alè, 
canta la vida, 
canta la teva fe. 
Canta de cor, 
llança la crida, 
canta la bona sort. 
Obri drecera, 
lluny la quimera! 
Vés pel camí del sol. 
En l'enyorança 
guarda esperança: 
tot serà nou, si vols. 

  

2.Canta el matí, 
guaita la cima 
que el sol ha fet florir. 
Canta la nit, 
prega i estima, 
sàpigues ser agraït. 
Quan a vegades, 
les nuvolades 
tornen de plom el cel, 
mai mira enrera! 
Lluita i espera, 
canta amb més fort anhel! 

  



ACTIVITAT 1 
Un lector llegeix pausadament aquestes frases. 

 
Senyor, 
Si jo canviàs la meva manera d'actuar davant els altres,  
els faria més feliços. 
Si jo desitjàs sempre el benestar dels altres, jo seria més feliç. 
Si jo comprengués plenament els meus errors i defectes,  
seria humil i comprensiu amb els altres. 
Si jo seguís decididament Jesús i el seu Evangeli,  
començaria a viure la vertadera felicitat. 
Si jo canviàs la meva manera de pensar vers els altres,  
els comprendria. 
Si jo acceptàs tothom com és, sofriria menys. 
Si jo criticàs menys i aplaudís més, quants amics guanyaria! 
Si jo trobàs el positiu en tots, amb quina alegria els tractaria! 
Senyor,  donau-me la força de canviar. 
 

Feim un poquet de silenci i despres tots junts demanam perdó: 
 

1. Senyor, vos demanam perdó per les vegades que no sabem compartir lo que som i 
lo que tenim amb els altres. Per les vegades que no som generosos. 

SENYOR, TENIU PIETAT 
 

2. Senyor vos demanam perdó per les vegades que som envejosos, hipòcrites i su-
perbs i, principalment, quan no acceptam els altres ni els volem comprendre. 

CRIST, TENIU PIETAT 
 

3. Vos demanam perdó per les nostres faltes de respecte, tolerància i solidaritat. 

SENYOR, TENIU PIETAT    
 
Si hi ha prevere diu: Déu totpoderós s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui 

a la vida eterna. 
 

 
 

 



ACTIVITAT 1 
ESCOLTAM DOS  TEXTOS DE L’EVANGELI 

 
Es fa una petita reflexió d’aquests textos. 
 

Proposam que els alumnes facin  un compromís per du a terme durant aquesta quaresma. 
Coses senzilles (amb els companys, amb algú que es troba tot sol, amb qualque necessi-
tat...) 
 

Resam el Pare Nostre. 
 

CANTEM: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mt 25, 34 - 40 
Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne que ell us tenia preparat des 
de la creació del món.  Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu 
beure; era foraster, i em vau acollir;  anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i 
em vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a veure'm. Llavors els justos li respondran: -
Senyor, ¿quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o que tenies set, i et donà-
rem beure? ¿Quan et vam veure foraster, i et vam acollir; o que anaves despullat, i et 
vam vestir? ¿Quan et vam veure malalt o a la presó, i vinguérem a veure't? El rei els res-
pondrà: -Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, a 
mi m'ho fèieu.                                                                                                  Paraula de Déu. 
 

Mt 5, 22-26 
jo us dic: El qui s'irriti amb el seu germà serà condemnat pel tribunal; el qui l'insulti serà 
condemnat pel Sanedrí, i el qui el maleeixi acabarà al foc de l'infern. Per això, si en el 
moment de presentar la teva ofrena a l'altar, allí et recordes que el teu germà té alguna 
cosa contra tu, deixa allí mateix, davant l'altar, la teva ofrena i vés primer a fer les paus 
amb el teu germà; ja tornaràs després a presentar la teva ofrena. Afanya't a arribar a un 
acord amb el qui et vol denunciar, mentre vas amb ell camí del tribunal, no sigui cas que 
et posi en mans del jutge, i el jutge en mans dels guardes, i et tanquin a la presó. T'ho 
asseguro: no en sortiràs que no hagis pagat fins l'últim cèntim.             Paraula de Déu. 

Mans, mans, 
Mans a les mans. 
Mans, mans, 
Mans a les mans. (bis) 
  
Deixem les tristeses, deixem els 
afanys. 
Posem tot seguit les mans amb les 
mans. 
I així reviurem un amor d'infants. 
Que compartirem amb tots els ger-
mans. 
  
Mans, mans, 
Mans a les mans. 
Mans, mans, 
Mans a les mans. (bis) 
  

El dia s'atansa, joves i més grans. 
Tenim l'esperança posada a les 
mans. 
I sols ajuntant-les podrem construir. 
Un món que gemega i que vol florir. 
  
Mans, mans, 
Mans a les mans. 
Mans, mans, 
Mans a les mans. (bis) 
  
Si sempre en la vida, volem ser ger-
mans. 
El dolor i les penes hem de compar-
tir. 
Però quan se'ns acluquin aquests ulls 
humans. 
El cel i la terra tindrem a les mans. 



ACTIVITAT 1 
Pregària  Final 
 

Senyor, vos presentam 
les esperances i els somnis que tenim. 
Us donam gràcies, Senyor, 
per tots els beneficis que hem rebut de vós. 
Perdonau-nos tot allò en què us hàgim fallat. 
Beneïu-nos cada dia i feis que caminem sempre 
per camins de pau i de germanor. 
Ajudau, Senyor, els que se senten sols i buits, 
sense alegria o viuen en la tribulació i el sofriment. 
Feis que la vostra llum ens il·lumini sempre, 
que la vostra vida ens doni forces perquè, 
en aquests temps que vivim 
i que passa tant de pressa, puguem sentir de veritat 
el goig profund i ple d'esperança de la vostra eternitat. Amén. 
 

CANT A LA MARE DE DÉU 
 

1. Junts avancem per la vida donant-nos tots la mà, 
la nostra Mare camina sempre al nostre costat. 
Santa Maria dels caminants, guiau el nostre pas (2) 
 

2. Tots caminam a les fosques cap a la veritat; 
Sols els qui creuen i lluiten veuran un cel més clar. 
 

3. Marquem camins d’esperança i entreforcs d’amistat, 
Per on avancin els homes com un riu de germans. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ACTIVITAT 2 
Nom: Quaresma. 
Objectiu: Descobrir la Quaresma en la reflexió i un canvi d’actitud, respecte els 
altres, especialment els companys de classe.  
Destinataris: Alumnes d’ESO i Batxillerat. 
Descripció: Orientarem les activitats amb el lema: 

     “ Veure el company, no com un estrany, sinó com un germà” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y-LdGwD1BwI 

https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw 

 



ACTIVITAT 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VHLevPYZ6cE 

 
Després de veure aquest vídeo i realitzar una dinàmica de classe:  
quines paraules o frases t’han cridat l’atenció?  
Quines t’han agradat més? O no t’han agradat?  
Podem canviar en alguna cosa?  
 
• Pensarem i escriurem una llista de possibles accions que podem millorar:  

a la classe, amb els  meus companys, al col·legi, amb la meva família, amb 
els més desfavorits  (tal vegada, es pot anar a  una residència d’ancians, 
fer qualque voluntariat,….)  

 
• Provocar en els alumnes que comentin algunes iniciatives per poder dur a 

terme al llarg de la Quaresma. 
 
• Aprofitar aquest temps de Quaresma per fer alguna Convivència amb ca-

da un dels grups d’alumnes. 



ACTIVITAT 3 
Nom: La Quaresma de Sant Francesc 
Objectiu:  Conèixer una de les Històries de  Sant Francesc. 
Destinataris: Alumnes d’ESO i Batxillerat. 
Descripció: A una de les classes de religió, llegir i comentar el següent text. 
 

Cómo San Francisco pasó una cuaresma en una isla del lago de Perusa con sólo medio pa-
necillo 

 
Verdadero siervo de Dios San Francisco, ya que en ciertas cosas fue como un 
segundo Cristo dado al mundo para la salvación de los pueblos, quiso Dios Pa-
dre hacerlo, en muchos aspectos de su vida, conforme y semejante a su Hijo 
Jesucristo, como aparece en el venerable colegio de los doce compañeros, y en 
el admirable misterio de las sagradas llagas, y en el ayuno continuo de la santa 
cuaresma, que realizó de la manera siguiente: 

 

Hallándose en cierta ocasión San Francisco, el último día de carnaval, junto al 
lago de Perusa en casa de un devoto suyo, donde había pasado la noche, sintió 
la inspiración de Dios de ir a pasar la cuaresma en una isla de dicho lago. Rogó, 
pues, San Francisco a este devoto suyo, por amor de Cristo, que le llevase en su 
barca a una isla del lago totalmente deshabitada y que lo hiciese en la noche 
del miércoles de ceniza, sin que nadie se diese cuenta. Así lo hizo puntualmente 
el hombre por la gran devoción que profesaba a San Francisco, y le llevó á dicha 
isla. San Francisco no llevó consigo más que dos panecillos. Llegados a la isla, al 
dejarlo el amigo para volverse a casa, San Francisco le pidió encarecidamente 
que no descubriese a nadie su paradero y que no volviese a recogerlo hasta el 
día del jueves santo. Y con esto partió, quedando solo San Francisco. 

 

Como no había allí habitación alguna donde guarecerse, se adentró en una es-
pesura muy tupida, donde las zarzas y los arbustos formaban una especie de 
cabaña, a modo de camada; y en este sitio se puso a orar y a contemplar las 
cosas celestiales. Allí se estuvo toda la cuaresma sin comer otra cosa que la mi-
tad de uno de aquellos panecillos, como pudo comprobar el día de jueves santo 
aquel mismo amigo al ir a recogerlo; de los dos panes halló uno entero y la mi-
tad del otro. Se cree que San Francisco lo comió por respeto al ayuno de Cristo 
bendito, que ayunó cuarenta días y cuarenta noches, sin tomar alimento alguno 
material. Así, comiendo aquel medio pan, alejó de sí el veneno de la vanagloria, 
y ayunó, a ejemplo de Cristo, cuarenta días y cuarenta noches. 

 

Más tarde, en aquel lugar donde San Francisco había hecho tan admirable abs-
tinencia, Dios realizó, por sus méritos, muchos milagros, por lo cual la gente 
comenzó a construir casas y a vivir allí. En poco tiempo se formó una aldea bue-
na y grande. Allí hay un convento de los hermanos que se llama el convento de 
la Isla. Todavía hoy los hombres y las mujeres de esa aldea veneran con gran 
devoción aquel lugar en que San Francisco pasó dicha cuaresma.  
 

En alabanza de Cristo bendito.  
Amén.  

 



EVALUACIÓ PER ETAPA 

ACTIVITAT LITÚRGICA  
DE  QUARESMA I CENDRA 

Nom de la activitat: 

Cicle: 

Curs:                         Grup: 

Any:  

AVALUACIÓ  

 Alt         Baix Nul 

Índex de participació del professorat 
 

   

Índex de participació del alumnat 
    

Comprensió del objectiu de la activitat. 
    

Grau de aprofundiment de la activitat 
 

   

Grau de satisfacció per la informació cedida per el Departa-
ment de Pastoral.    

Grau de satisfacció pels recursos proposats pel Departament 
de Pastoral (material…) 
 
 

   

Les activitats propostes se adapten a cada cicle i nivell? 

   

Les activitats concorden amb les necessitats i les expectati-
ves de l’alumnat.    

Altres observacions. 
 
 
 
   

  

  

  

   

Quines són les deficiències observades?   
 

 

 

  

   


