
Valor franciscà anual: 
               La Fraternitat 

Temps Litúrgic:  Quaresma 
Sub lema:  On és el teu germà? 

Etapa Educativa 
_V_ E. Infantil - 1r ,2n,3r EP. 
___  4t,5è,6è EP. 
___ 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:  El nostre jardí. 
ACTIVITAT 3 
Nom:  Històries de Jesús. 
ACTIVITAT 4 
Nom:  Sa Jaia Corema. 
Metodologia:  Activa i dinàmica. 
Material de suport: Disposar de la 
col·laboració dels alumnes més grans per con-
tar les històries.   
Destinataris (classe, cicle, etapa):  
Alumnes d’infantil, 1r, 2n i 3r primària. 

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, proposem 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 després 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 necessitat...) 
 

Resam el Pare Nostre. 
 

CANTAM: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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:  El nostre jardí 
Objectiu:  Explicar la quaresma.    
Destinataris:  Alumnes d’infantil, 1r, 2n i 3r primària. 
Descripció:  

 LA QUARESMA?  FEIM  EL  NOSTRE JARDÍ 
Se explicarà als nins que la Quaresma són quaranta dies per estar apropar-nos  a Jesús i 
anar canviant totes aquelles coses que ens allunyen d’ell.  Com per exemple: el nostre 
egoisme, el no voler compartir amb els altres, estar enfadats,  no resar…  
 

Utilitzarem com símbol, el d’una jardinera, en la qual cada setmana,  
plantarem una flor elaborada amb cartolina.  Seran cinc flors en total, cada una d’elles re-
presenta cada una de les setmanes de la Quaresma.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A  cada flor escriurem les següents paraules: 
OBEÏR,  

SER BO AMB EL GERMÀ,  

ESFORÇAR-SE,  

AJUDAR,  

SER SINCER,  

SER AMIC DE JESÚS. 

 
 



ACTIVITAT 3 
Nom:  Històries de Jesús. 
Objectiu:  Conèixer històries relacionades amb la Quaresma. 
Destinataris:  Alumnes d’infantil, 1r, 2n i 3r de  primària. 
Descripció:  A poder ser alumnes més grans, contin les històries als alumnes 
d’infantil,  1r, 2n i 3r de primària. (Utilitzant l'escenificació, desfrès,...) 
 

                       JESÚS ENS CONTA PARÀBOLES 
Les paràboles són narracions que tenen belles ensenyances del missatge de Jesús. Jesús 
explica a la gent, amb exemples de la vida diària, com els estima Déu i com es pot entrar al 
seu Regne. 

              El bon pastor 
Sabeu què és un pastor? Un pastor és aquell que té cura de les ovelles. 

Un pastor estima molt les seves ovelles. 

Es preocupa perquè tinguin menjar i aigua. 

Espanta els animals que volen atacar les ovelles, 

També du un bastó. 

Jesús ens estima com a les seves ovelles.  

Ell ens dóna coses bones. Ell ens protegeix. 

Quan una ovella es perd, ell va i la busca. 

Quan estam lluny, ell ens vol portar a casa. 

Ell és un Bon Pastor. Ell ens estima molt. 

Després de contar la història, fem algunes preguntes: 
Qui és el Bon Pastor?   

Què fa el Bon Pastor amb les seves ovelles?  

Per què camina davant d’elles? Per què les ovelles el segueixen?  

Per què dóna la vida per les seves ovelles? Qui seran aquestes ovelles tan afortunades a qui 

el Bon Pastor coneix i estima tant? per poder estar junts en el remat, el Bon Pastor ens re-

gala el perdó, així, encara que de vegades ens trepitgem i ens féssim mal, ens podem seguir 

estimant tot el ramat, com ho vol Jesús. Doncs  en aquest temps de Quaresma, Jesús ens 

regala ESPECIALMENT el PERDÓ. 



ACTIVITAT 3 
                      El Bon Samarità 

Un home baixava de Jerusalem a Jericó, uns lladres el varen assaltar, el robaren i feriren, el 

despullaren de tot quan tenia i el deixaren mig mort.  Passà un sacerdot pel camí, el va veu-

re i no s’aturà.  També un levita, es va apropar, el va veure i se'n va anar.  Però un samarità, 

que feia el camí, va anar a prop seu, quan el va veure, es va commoure de misericòrdia;  i 

apropant-se més, embenar les seves ferides, posant-li oli i vi; el puja al seu cavall i el dugué 

a un hostal, i se’n cuida d’ell.   L’altre dia va haver de partir, pagà al hostaler i li digué que 

tingues molta cura d’aquell home. 
 

Podem demanar als nins que comentin situacions en les que han ajudat a qualcú que ne-

cessitava ajuda o quan ells han rebut ajuda d’altres persones. 

 

 
 
 
 
 
 
 



ACTIVITAT 3 
RELATS BÍBLICS 

Diumenge de Rams. 
Explicar el relat bíblic (Marc 11, 1-11). Explicar l’aclamació del poble amb l'arri-
bada de Jesús. Recordam l’entrada de Jesús a Jerusalem:  
Jesús anava a entrar a una ciutat molt important: Com es deia?  
Havia molta o poca gent?  
Molts veren entrar a Jesús a Jerusalem, així el que anava a fer allà seria impor-
tat? veritat?  

                      El Darrer Sopar 

Explicar el relat 
bíblic (Mateu 
26,17-29)  
¿Qui són els 
que sopen? 
Què reparteix 
Jesús? 
Recordau les 
paraules que 
digué Jesús? 

 
 
 
 
 
 
 



ACTIVITAT 3 
 
 
 



ACTIVITAT 4    
Nom:  Sa Jaia Corema 
Objectiu:  Seguir la tradició popular a Mallorca. 
Destinataris:  Alumnes d’infantil, 1r, 2n i 3r de primària. 
Descripció:  Popularment, la quaresma és representada per una vella de set ca-

mes.  Cada setmana se li ha de tallar un peu, fins que no n’hi quedi cap, i lla-

vors serà Pasqua. 

 El sentit de la Quaresma 

La quaresma és el temps litúrgic en el qual ens preparem per a la Pasqua.  Ori-
ginàriament, les dues característiques principals d’aquest temps eren la prepa-
ració d’aquells que havien de rebre el baptisme, que es celebrava a la Vetlla 
Pasqual. I la segona, era la penitència que feien els pecadors, els que s’havien 
allunyat de Déu i de l’església i que eren reconciliats el Dijous Sant i, així, podi-
en celebrar la Pasqua amb comunitat. 
 

 La nostra situació actual ja no és la mateixa, però l’objectiu, sí.  Preparar-nos 
per a la Pasqua és renovar la fe i els nostres compromisos baptismals. Per això 
al caminar cap a la reconciliació amb els 
nostres germans i amb Déu.  
 

Per reformar els nostres criteris i les nostres 
actuacions, principalment pel que fa a les 
relacions amb els altres, hem de girar la nos-
tra mirada cap a Jesús i veure quins eren els 
seus criteris per orientar la nostra vida com 
la seva.  Això, dit amb altres paraules, és 
convertir-se. 
 

La quaresma dura 40 dies. Comença el Di-
mecres de Cendra i finalitza el Dijous Sant.  
Els quaranta dies recorden molts fets bíblics: 
40 dies de dejuni de Jesús en el desert, 40 
anys del poble d’Israel en el desert, 40 dies 
que Moisés va passar a la Muntanya del Si-
naí, 40 dies del diluvi universal, etc. 
 

La quaresma i la setmana santa es mouen en 
el calendari seguint la celebració de la Pas-
qua, que és sempre el diumenge després de 
la primera lluna plena de primavera. 
En la quaresma el color clau és el morat, i se suprimeixen el Glòria i l’Al·leluia, 
que es reserven per a la celebració del Diumenge de Resurrecció. 



ACTIVITAT 4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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?   
 

 

 

  

   


