
 Bon dia

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8 
Sant Jeroni Emilià

9 
Santa Apol·lònia

10 
Santa Escolàstica 

11 
Mare de Déu de Lurdes 

12 
Santa Eulàlia

Avui es festa.  
Descansa i gaudeix-ne.

Aquesta setmana 
encetem un temps 
diferent en la vida del 
calendari religiós cristià. 
És el temps de la 
Quaresma.  
Quaresma neix del mot 
QUARANTA. El 40 és un 
número especial pel 
Cristians. Són els dies 
que falten per arribar a 
la Pasqua, la festa de la 
VIDA. 
La Quaresma es divideix 
en 7 setmanes i, 
popularment, té la 
forma d’una VELLA de 
SET CAMES.  
Cada cama és una 
SETMANA. Per a cada 
setmana, un propòsit. 

Avui els cristians 
celebrem el dimecres de 
cendra. És el dia en que 
comença la Quaresma, 
el  temps de preparació 
per la Pasqua, la festa 
més gran pels cristians.  
Per aquest motiu cada 
setmana li traurem una 
cama a la VELLA 
QUARESMA.  
I, per cada setmana, 
farem un propòsit.  
 !

Avui, llegirem un 
llistat de propòsit que 
pots fer per complir 
durant el temps de 
Quaresma. 
Escolta’ls bé. 
Tria’n un i pensa com 
el pots aconseguir. 

Per acabar d’entendre el 
pas del Carnaval a la 
Quaresma us proposem 
veure aquest conte: 
 
https:// 
www.youtube.com/
watch?v=7t8MayVIBpg 
 
Cal tenir en compte 
que el conte dura 
gairebé 10 minuts 
 
 

INFANTIL 
PRIMÀRIASE

BON DIA Quaresma 2016

https://www.youtube.com/watch?v=7t8MayVIBpg
https://www.youtube.com/watch?v=7t8MayVIBpg
https://www.youtube.com/watch?v=7t8MayVIBpg


 
 
	  
Per	  reflexionar	  DIJOUS	  
	  
	  

• Fes	  dejuni	  de	  paraules	  feridores,	  i	  transmet	  paraules	  positives.	  
	  

• Fes	  dejuni	  de	  males	  cares	  i	  omple’t	  de	  somriures.	  
	  

• Fes	  dejuni	  de	  queixar-‐te,	  	  i	  omple't	  de	  saber	  dir	  gràcies	  	  
	  

• Fes	  dejuni	  de	  tristeses,	  i	  omple't	  d'alegria	  el	  cor.	  
	  

• Fes	  dejuni	  d'egoisme,	  i	  omple't	  de	  pensar	  en	  els	  els	  altres.	  
	  

T’ANIMES	  A	  FER	  UN	  D’AQUESTS	  DEJUNIS	  EN	  AQUESTA	  QUARESMA?	  
	  
	  


