
Programem: QUARESMA - PASQUA 
 

        La vida 

        Contingut catequètic 

Els quatre grans eixos: 

        Pregària 

        Servei 

 

Quan pensem en la QUARESMA, què volem transmetre? 

1. 

2. 

3. 

 

Durant aquest temps he de tenir en compte alguna altra 
data? 

3 de març. Carnaval 

10 de març. Recés de Quaresma i Trobada amb aquells que rebran el 
sagrament de la Confirmació 

19 de març. Dia del Seminari 

23 d’abril. Sant Jordi 

27 d’abril. Mare de Déu de Montserrat 

...alguna Festa Major? 

... alguna celebració litúrgica a la Parròquia? 

 

MARÇ  
    1 2 3  

4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30 31  

ABRIL  
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  

15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
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LA QUARESMA 0 

Objectiu: introducció a la Quaresma 
 
Moment 1. 
Joc: 
 
Moment 2. 
Recordem el que vam treballar fa tres sessions: 

 La mort i la resurrecció de Jesús 
 El camí del Poble d’Israel 
 Presentació de la Quaresma com a preparació de la Pasqua, amb els tres pilars: 

pregària, dejuni i almoïna 
 Imposició de la cendra com a signe de conversió i canvi 

 
Moment 3. 
Ens preguntem si en aquestes setmanes hem tingut això present. Hem pregat amb el 
text que ens vam donar? Hem fet alguna cosa del dejuni i almoïna?  
 
Moment 4. 
Visualitzem un vídeo que ens presenta la Quaresma. 
 
Moment 5. 
Fem la dinàmica del COR. Els hi donem un cor a cadascú, i en un cantó hauran 
d’escriure com Déu els estima, i per l’altre cantó com estimen ells a la gent (i a Déu). 

Potser és difícil relatar com Déu ens estima. Per ajudar-nos podem tornar a 
visualitzar el vídeo i anar parant en les diferents afirmacions: escoltar, 
caminar, saltar... escoltant descobrirem com Déu ens estima; en el camí de la 
vida descobrirem com Déu ens estima; saltant els perills descobrirem com Déu 
ens estima;... 

 
Moment 6. 
Pregària. Entre la icona i els xavals posem els cors cap a munt, la part on han escrit 

com Déu els estima. Llegim junts la pregària d’aquests dies, i a l’estona del silenci 

intentem que ressoni en nosaltres com Déu ens estima, i com Déu m’estima. 
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LA QUARESMA I 
 

 Aprofundir en el coneixement, la pràctica i la vivència de la Quaresma. 

 

Moment 1 

Els dono la benvinguda. Pregunto com ha anat la setmana.   

 

Moment 2 

Recordem que l’esdeveniment central i motor és la Pasqua. Ens apropem i disposem per a la 

Pasqua amb la quaresma. 

 

Moment 3 

Amb alguns textos bíblics intento que puguem extreure actituds per a la quaresma. 

Abraham  benedicció 

Moisès  els impossibles 

Jeremies  la seducció 

Ezequiel  un cor de carn 

Creació  alè de vida 
 

Moment 4 

Deixem un moment de silenci per a que cadascú pugui escriure a la seva llibreta de vida, els 

seus compromisos. 

 

Moment 5 

Els acomiadem. 
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LA QUARESMA II 
 

 Aprofundir en el coneixement, la pràctica i la vivència de la Quaresma. 

 

Moment 1 

Els dono la benvinguda. Pregunto com ha anat la setmana. 

Juguem a ser expulsats del cercle.   

 

Moment 2 

Recordem que l’esdeveniment central i motor és la Pasqua. Ens apropem i disposem per a la 

Pasqua amb la quaresma. 

 

Moment 3 

Escoltem junts la cançó que he enviat durant la setmana  

[https://www.youtube.com/watch?v=GsxAdnF7YHM&feature=youtu.be] 

Intento posar l’accent en si ells ja han viscut aquesta experiència amb la que comença la 

cançó: aquesta pregunta sobre quantes vegades he pres aquella mala decisió, aquella 

equivocació o he pres el camí que no era. 

La idea és comunicar que aquell que salva és Jesucrist, aquell que dóna sentit a la vida, 

aquell que... 

 

Moment 4 

Recupero el dibuix que he enviat durant la setmana i intentem fer un debat sobre els que 

estan d’acord i els que no respecte la resposta. 

 
 
 

Moment 5 

Resem amb un salm i marxem. 
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LA SETMANA SANTA 
 

 Aprofundir en el coneixement, la pràctica i la vivència de la Setmana Santa. 

 

Moment 1 

Els dono la benvinguda. Pregunto com ha anat la setmana. 

Els hi pregunto que farien si els diguessin que tenen 24 hores de vida. 

 

Moment 2 

Presento i explico els dies sants. 

 

Moment 3 

Els hi reparteixo els capítols de l’evangeli de Marc, que parlen dels dies sants. També els hi 

dono unes tisores. Assigno un dia a cada jove.  

Han de llegir el text i retallar aquests fragments que presenten el dia que els hi ha tocat. 

 

Moment 4 

Acabem amb una estona de pregària. 

 Els hi demano que em diguin que faran aquests dies sants, per programar o no algun 

moment de trobada. 

 


