INFORMACIÓ PER A TREBALLAR
LA QUARESMA

ETS FANTÀSTIC!
Els personatges fantàstics són aquells que poden fer coses espectaculars, coses sorprenents per
als altres. Són fantàstics perquè tenen com “poders especials per aconseguir coses especials”.
En aquesta Quaresma, cadascú de nosaltres pot ser “fantàstic”. L'objectiu d'aquest temps
quaresmal és que cadascú ha d'adonar-se de les possibilitats que porta al seu interior. Tot som
fantàstics perquè tots podem vèncer les dificultats i les temptacions que trobem en el nostre camí.
“Ets fantàstic” és el que ens diu Jesús, que confia en nosaltres i ens pren com a deixebles seus,
perquè el seguim i donem testimoni d'Ell.
Per a cadascuna de les setmanes d’aquest temps quaresmal us proposam treballar un personatge
(que representa un contravalor) i un valor per afrontar cadascun dels personatges. El valor que
podem treballar, viure i assumir en cadascuna d'aquestes setmanes són els signes que ser
fantàstic està en el nostre interior.

El temps de Quaresma, temps d'oportunitat, temps especial,
període de quaranta dies dedicat a caminar com a Comunitat
Educativa cap a la Pasqua.
És temps de reflexió i de mirada. D’una mirada a l’interior i d’una
mirada als altres. Temps en què som convidats a recórrer el
camí de Jesús cap a la seva passió, mort i resurrecció. Un Jesús
que volem trobar en la vida dels nostres companys de classe,
família, amics, etc. Perquè sabem que en aquest encontre de
cor a cor és on Jesús VIU!

ANTIHEROIS

HEROIS
I Setmana: ESFORÇ
Seduc Thor, és un personatge que odia treballar i
esforçar-se i que farà el possible perquè siguem
vagos com ell.
Estableix un diàleg amb la família d’aquest
antiheroi i parlau del personatge que seria
HEROI, cercau exemples de persones que són
herois i treballen molt per al bé comú (sanitaris,
policies...)

II Setmana: ESPERANÇA
Sadderman, és un personatge que transmet
tristesa i gaudeix veient-nos tristos i apagats.
Fes una llista de coses que et posen trist i com
podem millorar aquestes situacions entre tots.
Escolta la cançó: Color esperanza.
https://drive.google.com/file/d/1nSK5CdPIVjPj2s
aAasa4n8js7haAnhQ5/

III Setmana: AMOR
Avaricious, és un personatge antisolidari. Li
encanta realçar el seu poder i la seva bellasa
davant els més pobres.
Coneixes algunes persones així? Què et sembla?
Quines propostes faries per a canviar i ser un
heroi.
IV Setmana: CONFIANÇA
Suspicious, és un personatge enganyós ,
sospitós…no cal dixar-se enganyar per la seva
aparença.
Com és el caràcter d’aquest personatge? T’has
portat alguna vegada com ell?
Qui et dona confiança a casa? I a l’escola?
Llegeix Jn9,1-49 Curació del cec.
V Setmana: FE
Proximus, és un personatge malvat que ens
observa contínuament i ens asseyala amb el dit.
És un expert en cercar-nos defectes i insultarnos.
Parlau amb la vostra família de les vostres
pròpies accions amb aquest personatge i com
pot canviar i ser un heroi.
Aprenem la cançó de Quaresma i Pascua.
Com Jesús t’estima tu
https://gabinetpastoraldiocesans.blogspot.com/2
020/02/canco-com-jesus-testima-tu.html

VI Setmana: AMISTAT
Traitor, és un personatge amb el qual cal anar
amb compte; voldrà ser el nostre amic però és
mentida; no ens ajudarà en res i ens trairà en
qualsevol moment.
Dibuixa i decora un cor gran, posa el nom dels
teus millors amics dintre. Ho pots retallar i
penjar al teu dormitori.
Visualtiza el video:
El amigo inoportuno
https://youtu.be/x0x98EdcbYo

