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1. OCTAVARI PeR LA UNItAt
DELS CRISTIANS

Com a novetat, aquest any hem afegit a les festivitats del segon trimestre “l’octavari per la unitat
dels cristians”. Sabem que hi ha quatre confessions cristianes que neixen de diferents conflictes històrics i que, per damunt d’ells, es troba el missatge de Jesús que ens uneix i ens crida a construir el
seu regne deixant de banda les petites diferències que tenim.
L’ecumenisme consisteix a acceptar que les diferències de les altres confessions cristianes ens
uneixen i que la pluralitat i la diversitat de com es transmet l’Evangeli no altera el contingut d’aquest,
sinó que ens manté units.

Amén

Amén
Amén

Amén
Amén

La lectura que proposa el Consell Pontifici per a
la promoció de la unitat dels cristians és Ex 15, 1-3

“Llavors Moisés, amb els israelites, va entonar aquest càntic en honor del Senyor:
Cante al Senyor per la seua gran victòria; ha tirat al mar cavalls i cavallers. Del Senyor em ve la força
i el triomf, és ell qui m’ha salvat. És el meu Déu, i jo l’he de lloar, el Déu del meu pare, i jo l’he d’enaltir.
El Senyor és un gran guerrer, el seu nom és «el Senyor»”.

Octavario
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Octavari r la unidad de lo
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per la unit
at dels cr istianos
istians

COL·LEGIS DIOCESANS. CURS 2018-2019. FITXES DE TREBALL PER A L’ AULA

18-25

18-25

COL·LEGIS DIOCESANS. CURS 2018-2019. FITXES DE TREBALL PER A L’ AULA

5

gen
Aquesta és la icona de l’amistat de
Jesús, va ser trobat al segle XIX a
les ruïnes d’un monestir copte en el
desert egipci. És una de les icones més
antigues que s’han conservat des del
segle VI o VII.
El 1942 el Germà Roger va fundar
un monestir en un poblet francés
anomenat Taizé. Allà va acollir a joves
de diferents confessions cristianes
que acudien a resar amb la petita
comunitat. A l’Església romànica
tenien la icona de Jesús i el seu amic.
Et presentem un repte!
Et reptem a què pintes aquesta
icona amb només set colors. El joc
consisteix a assignar a cada un dels
colors una de les frases i, mentre que
pintes amb aquest color, has d’estar
repetint a poc a poc en el teu interior
aquesta frase.

Color

Frase

1

Jesús, saps que t'estime

2

Gràcies Jesús per estar sempre
al meu costat

3

Jesús, tingues pietat de mi,
que sóc un pecador

4

Queda't amb mi, Jesús

5

Jesús, cuida'm com a la nineta
dels teus ulls

6

Tu, Jesús, eres el fill de Déu.

7

Jesús està sempre amb mi.

Qui està a la
dreta de Jesús
eres tu!

Medianil Comunicación

Jesús és el teu amic i t’abraça
perquè estigues sempre a prop
d’Ell. Guarda aquesta imatge en
un lloc molt especial per a tu i així
podràs recordar que som amics
de Jesús i que ens abraça sempre,
perquè ens estima i vol estar a
prop nostre.

2018 - 2019

Nom :
Curs:

Octavari per la unitat
dels cristians
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Aquesta és la icona de l’amistat de Jesús,
va ser trobat al segle XIX a les ruïnes d’un
monestir copte en el desert egipci. És una de
les icones més antigues que s’han conservat
des del segle VI o VII.

Octavario por la unidad de los cristianos
Octavari per la unitat dels cristians

El 1942 el Germà Roger va fundar un monestir
en un poblet francés anomenat Taizé. Allà
va acollir a joves de diferents confessions
cristianes que acudien a resar amb la petita
comunitat. A l’Església romànica tenien la
icona de Jesús i el seu amic.
Et presentem un repte!
Et reptem a què pintes aquesta icona amb
només set colors. El joc consisteix a assignar
a cada un dels colors una de les frases i,
mentre que pintes amb aquest color, has
d’estar repetint a poc a poc en el teu interior
aquesta frase.
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Qui està a la
dreta de Jesús
eres tu!

Color

Frase

1

Jesús sabes que te quiero

2

Gracias Jesús por estar siempre
a mi lado

3

Jesús ten compasión de mi,
que soy un pecador

4

Quédate conmigo Jesús

5

Jesús cuídame como a la niña
de tus ojos

6

Tu Jesús eres el hijo de Dios

7

Jesús está siempre conmigo

Senyor, ajuda’m a seguir-te
i a veure que habites en el cor de l’altre.
Permet-me veure que l’altre és un regal
i que hem coincidit en aquest camí
per créixer junts i fer un món més just
deixant de banda les nostres diferències i buscant
el que ens uneix a tu i ens fa créixer
com a germans.
Fes que et puga veure en l’altre com et veig en mi,
dona’m en ell una oportunitat per créixer,
per ser una mica menys jo i deixar
que el teu Esperit Sant convertisca
tot el meu ésser.
Jesús és el teu amic i t’abraça perquè estigues sempre a prop d’Ell. Guarda aquesta
imatge en un lloc molt especial per a tu i així podràs recordar que som amics de
Jesús i que ens abraça sempre, perquè ens estima i vol estar a prop nostre.
2018 - 2019
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Octavari per la unitat
dels cristians
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3. DIMECRES DE CENDRA
A les pàgines 110-112 de l’agenda de primària i 112-114 de l’agenda de secundària se’ns
presenten accions a realitzar durant aquest temps de Quaresma.

El dimecres anterior al primer diumenge de Quaresma, amb el Dimecres de Cendra comença el
temps de Quaresma.
És important viure la Quaresma com un temps de preparació per a la Pasqua. Per diferents motius no sempre és senzill. Podem tindre motius personals que no ens ho posen fàcil i d’altres generals, com les falles o els moros i cristians,
festes molt arrelades, que solen coincidir amb la Quaresma i “ens despisten”.

El curs passat, dèiem:
“No estigues a la lluna. Viu la Quaresma”
Ho recordes?
Aquest any et diem: Aventura’t més enllà!
Què ens espera aquest temps de Quaresma?
Et convidem a viure cada un dels 40 dies d’aquesta Quaresma. Recorda: Cada dia té el seu propi afany! I cada dia ens
acosta més al Tríduum Pasqual, meta d’aquest camí que és la Quaresma.

Dimecres de Cendra: En aquest dia és important motivar els alumnes a participar en la celebració de la
imposició de la cendra aprofundint en el sentit que l’Església dóna a aquesta celebració.

QUARESMA: El temps de Quaresma és un temps que ens pot ajudar a créixer interiorment si ho prenem
seriosament. Hi ha tres eines que l’Església posa a la nostra disposició perquè puguem créixer, el dejuni (que
potencia la capacitat de saber dir no) l’almoina (que ens ajuda a despullar-nos de les coses que no necessitem) i
l’oració (que ens dóna la pau necessària per poder dur a terme tot el que ens proposem).

Volem dedicar el nostre temps a
créixer interiorment?

Miérc
o
Dimec les de Cen
iz
res de
Cendr a
a
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3. DIMECRES DE CENDRA
Com viurem
la Quaresma?

La Quaresma és un moment apropiat per acompanyar / motivar els
alumnes a viure el sagrament de la penitència. També ho poden fer els
professors mitjançant una celebració de la Paraula.

Per a Educació Infantil i primers cursos de Primària:
Partint de la imatge de Jesús sol en Quaresma, us proposem aprofundir en ¡Som els teus amics, volem estar amb tu! En
aquest temps de Quaresma mostrem la nostra amistat de tres maneres:
1. Parlant amb tu - Oració - Què volem dir-li a Jesús avui?
2. Deixant de fer alguna cosa que ens agrada (per exemple, no menjant-nos una llepolia) amb la intenció de recordar-nos d’altres xiquets que no poden fer-ho perquè no la tenen.
3. Donar a l’altre del que jo tinc, que pot ser temps (estar amb el que està sol i / o “dinerets”.
Tot això li agrada a Jesús i si ho faig estic més a prop seu.

Per a Educació Primària:
Seguint les propostes de l’agenda: Vivim aquest temps de Quaresma com un camí a recórrer, quaranta dies caminant amb
els nostres companys i amb Jesús.
A l’agenda, a més de les tasques a realitzar i de l’autoavaluació, en els propòsits setmanals o fins i tot en els dies concrets
anotem els passos (les accions) realitzades que ens acosten a la meta d’aquest camí que és el Triduum Pasqual amb el
Diumenge de Resurrecció com a gran festa dels que som amics de Jesús: els cristians.
• Tres actituds: Perdó, conversió i reconciliació
• Tres accions: Oració, dejuni i almoina
• Un decàleg de l’amistat
Podem distribuir-les per setmanes i que cada alumne es propose coses concretes a realitzar que anirà anotant a l’agenda i marcant/acolorint el que va aconseguint…

Per a Secundària:
Seguint les propostes de l’agenda: Vivim aquest temps de Quaresma com un camí a recórrer, quaranta dies caminant
amb els nostres companys i amb Jesús.
A l’agenda anotem els passos (les accions) realitzades que ens acosten a la meta d’aquest camí que és el tridu pasqual
amb el Diumenge de Resurrecció com a gran festa dels que som amics de Jesús, els cristians.
• Tres actituds: Perdó, conversió i reconciliació
• Tres accions: Oració, dejuni i almoina
Es poden distribuir per setmanes i que cada alumne es propose coses concretes a realitzar utilitzant diferents recursos,
internet, llibre dels evangelis de cada dia, la pròpia agenda, preguntant a persones properes etc., ordenar els diferents
moments que apareixen en l’activitat de la pàgina 113 de l’agenda.

Aventura’t més enllà!
Conversió!
Canviar el cor!
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Som els teus amics,
volem estar amb tu!

Dimecres de Cendra

2018 - 2019

Dibuixa’t als teus amics i a tu acompanyant Jesús.

9
COL·LEGIS DIOCESANS. CURS 2018-2019. FITXES DE TREBALL PER A L’ AULA

6

COL·LEGIS DIOCESANS. CURS 2018-2019. FITXES DE TREBALL PER A L’ AULA

10

mar
Aventura’t més enllà!
Miércoles de
Ce
Dimecres de Ce niza
ndra

Conversió!
Canviar el cor!

perdó
reconciliació
conversió

oració
dejuni
almoina

Anota les propostes concretes que realitzaràs.

SETMANA 1
SETMANA 2
SETMANA 3

Medianil Comunicación

SETMANA 4
SETMANA 5
2018 - 2019

Nom :
Curs:

Dimecres de cendra
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4. SANT JOSEP

Dins del temps litúrgic de la Quaresma sempre trobem la Solemnitat de Sant Josep, espòs de la Verge Maria. Aquesta Festa no és causalitat, ja que enmig del temps de desert en què ens preparem per
a la Pasqua, l’Església ens recorda el compromís que Déu té amb cada un de nosaltres i que ens ha
cridat a fer una obra gran amb Ell si deixem que Jesús siga el centre de la nostra vida.
Sant Josep va ser l’espòs de la Mare de Déu i va viure molt de prop la infància de Jesús. Apareix molt
poc en l’Escriptura, però la seua figura sempre ens mostra que està obert a la voluntat de Déu. També celebrarem el dia del Pare. Sant Josep va ser espòs de la Mare de Déu i pare terrenal de Jesús,
encara que sabem que era fill de Déu. És per això que us convidem a reflexionar sobre Déu com el
nostre Pare, un pare que ens estima i escolta.

Diu Jesús a l’Evangeli de Sant Mateu, Mt 6, 8b-14a

No sigueu, doncs, com ells, que bé sap el vostre Pare de què teniu necessitat abans que li ho demaneu. Vosaltres, pregueu així:
“Pare nostre del cel,
santifica el teu nom,
vinga el teu Regne,
que es faça la teua voluntat
ací a la terra com es fa en el cel.
Dóna’ns avui el nostre pa de cada dia;
perdona les nostres ofenses,
així com nosaltres perdonem els qui ens ofenen;
no permetes que caiguem en la temptació,
i allibera’ns del mal”.
Perquè, si perdoneu als altres les seues faltes, el vostre Pare celestial també us perdonarà a vosaltres.
Us proposem que durant la resta de curs, escoltem, resem, fem-la nostra i posem en valor la pregària del Parenostre. És molt quotidiana i recurrent, i també al mateix temps plena de significat.

San José
Sant Josep
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Vull que Jesús em perdone per
.......................................................

On puc trobar Déu? Està en tots els llocs
Potser en algunes persones?

De què hem de demanar perdó?
Quines coses no fem bé?
Qué necessitem que Jesús ens perdone?
Em costa molt perdonar
.......................................................

3

Jo trobe a Déu en
.......................................................

Qué necessitem que ens done? (amor, pau, felicitat.. )
Qué ens agradaria tindre per a sempre?

Qué es lo que más me cuesta perdonar?
Perdone a tots per igual?
Perdone totes les coses, siguen el que siguen?

2

Vull que Déu em done
.......................................................

On trobem Déu?
Està en tots els llocs? I en totes les persones?

5

4

1

Jo trobe a Déu en
.......................................................

PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ

Nº PER A
L’ORACIÓ

Retalla aquest full i posa’l a la
teau tauleta de nit per pregar
cada nit al teu amic Jesús

RESPON NOMÉS AMB
UNA O DOS PARAULES

Respon a aquestes preguntes escrites a la taula, després s’ubica
cada resposta (de les que has escrit a la columna central) en els
espais del Parenostre.

mar
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Sant Josep

Faig el senyal de la creu i demane a Jesús
que demà siga un dia millor.

PAS 4

“Pare nostre que esteu en
siga santificat el vostre nom,
2
vinga a nosaltres
faça’s la vostra voluntat així a la terra
com es fa en
el nostre pa de cada dia, doneu-nos
Senyor el dia d’avui, i perdoneu
així com nosaltres
5
perdonem
i no permeteu que nosaltres caiguem en
la temptació, ans allibereu-nos mal”

Llig la següent oració.

PAS 3

> Què és el que més m’ha agradat?
> He fet tot el que podia fer avui?

Em pregunte:

PAS 2

Done gràcies al meu amic Jesús per tot el que m’ha regalat avui,
pense en tot el que he fet durant aquest dia.

PAS 1

Abans de dormir

4

2018 - 2019

3

1
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5. L'Anunciació

En aquesta solemnitat celebrem que l’àngel Gabriel va visitar la Mare de Déu per a dir-li si volia ser
la Mare de Jesús. Déu va a trobar-se amb Maria, i amb tota la humanitat, i li pregunta si està disposada a acceptar la missió que li té encomanada. La Verge confia en Déu i li diu que sí, convençuda que
per a Ell no hi ha res impossible.
Després de rebre aquesta gran notícia, Maria no es queda tranquil·la a casa, sinó que busca la seua
cosina Elisabet per explicar-li el que havia passat. Quan ens obrim a l’Esperit de Déu i ens deixem
inundar pel seu Amor, necessitem explicar-los als altres el que ens ha passat, perquè és tan gran la
nostra alegria que no ens la podem quedar només per a nosaltres.
Sant Lluc ho diu així... (Lc 1, 39-45)

“Per aquells dies, Maria se n’anà de pressa a la Muntanya, en un poble de Judea, va entrar a casa de
Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l’infant va saltar dins
les seues entranyes, i Elisabet quedà plena de l’Esperit Sant. Llavors cridà amb totes les forces:«Ets
beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teues entranyes! Qui sóc jo perquè la mare
del meu Senyor em vinga a visitar? Tan bon punt he sentit la teua salutació, l’infant ha saltat de joia
dins les meues entranyes. Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà!»”

Us convidem a resar totes les vesprades
la següent oració:
La meua ànima magnifica el Senyor, el meu esperit
celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa
de la seua serventa.
Des d’ara, totes les generacions em diran benaurada perquè
el Totpoderós obra en mi meravelles: el seu nom és sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell s’estén
de generació en generació.
El obres del seu braç són potents: dispersa els homes de
cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalça els humils,
omple de béns els pobres i els rics se’n tornen sense res.
Ha protegit Israel, el seu servent, com ho havia promés
als nostres pares, s’ha recordat del seu amor a Abraham
i la seua descendència per sempre.

“beneïda tu entre
les dones i beneït el
fruit del teu ventre!”

La Anunciación - Día de
la Vida
L’Anunciació - Dia de la
Vida
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La meua ànima magnifica el Senyor, el meu
esperit celebra Déu que em salva, perquè ha
mirat la petitesa de la seua serventa.
Des d’ara, totes les generacions em diran
benaurada perquè el Totpoderós obra en mi
meravelles: el seu nom és sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell s’estén
de generació en generació.
El obres del seu braç són potents: dispersa els
homes de cor altiu, derroca els poderosos del
soli i exalça els humils, omple de béns els pobres
i els rics se’n tornen sense res.
Ha protegit Israel, el seu servent, com ho havia
promés als nostres pares, s’ha recordat
del seu amor a Abraham i la seua
descendència per sempre.
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Tenia relació Elisabet
amb Maria?

Com es deia el fill que estava
esperant Elisabet?

Saps qui era Elisabet?

L’Anunciació

2018 - 2019
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La meua ànima magnifica el Senyor, el meu
esperit celebra Déu que em salva, perquè ha
mirat la petitesa de la seua serventa.
Des d’ara, totes les generacions em diran
benaurada perquè el Totpoderós obra en mi
meravelles: el seu nom és sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell s’estén
de generació en generació.
El obres del seu braç són potents: dispersa els
homes de cor altiu, derroca els poderosos del
soli i exalça els humils, omple de béns els pobres
i els rics se’n tornen sense res.
Ha protegit Israel, el seu servent, com ho havia
promés als nostres pares, s’ha recordat
del seu amor a Abraham i la seua
descendència per sempre.

La Anunciación - Día de
la Vida
L’Anunciació - Dia de la
Vida

Maria va arribar a visitar
Elisabet, l’infant va saltar
de joia i Elisabet li va dir:
“Beneïda ets tu ...”

Ara et convidem a omplir la següent taula per
a beneir (que vol dir “parlar bé”).

ENCARA QUE HAJAM TINGUT
UN PROBLEMA SÉ QUE ÉS MOLT BO EN..

PERQUÈ..

Medianil Comunicación

HE TINGUT UN
PROBLEMA AMB..

2018 - 2019

Nom :
Curs:

L’Anunciació
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