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El cartell:  
 

L’escola esdevé un espai 
per compartir. Quan 
comencem el curs i ens 
retrobem amb els amics, és 
important que cada un dels 
nens i nenes sentin que 
formen part d’un grup, d’un 
equip, que se sentin 
recolzats i acompanyats. 
Per això, els companys i 
companyes de classe 
esdevenen persones molt 
importants. És fonamental 
fomentar una bona i forta 
unió entre ells, amb 
actituds de col·laboració i 
cooperació, respecte, etc. 
De sempre es diu que: “Si 
camines sol arribaràs més 
ràpid, però si camines 
acompanyat arribaràs més 
lluny”.  

OBJECTIUS 

• Presentar un nou curs amb nous objectius i noves mirades. Crear unió com a classe. 

• Sentir-se protegits i estimats per Jesús, la família i les persones de l’entorn més proper. 

• Apropar-nos a Jesús i a Sant Josep Manyanet 

• Relacionar l’església/capella com la casa de Jesús 

MATERIALS 
ACTIVITATS 

- El cartell 
- “10 manaments”  de la dinàmica.   

RECURSOS WEB 
- http://pastoral.manyanet.org/wordpress/  Taller Naza-Red  
- https://soundcloud.com/v-ctor-mart-nez-llerena/jesus-viu-en-mi Jesús viu en mi 
- https://www.youtube.com/watch?v=Eowk9aib5EM I vas ser llar 

http://pastoral.manyanet.org/wordpress/
https://soundcloud.com/v-ctor-mart-nez-llerena/jesus-viu-en-mi
https://www.youtube.com/watch?v=Eowk9aib5EM
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LA CELEBRACIÓ 
 

 

Monició d’entrada (sacerdot, religiós, mestre/a, catequista) 

Hola nois i noies! Comencem un nou curs, un curs que segur que estarà ple de reptes, 
d'il·lusions, d'emocions, de continguts, de sorpreses... Després de les vacances d’estiu 
teníem moltes ganes de retrobar-nos amb els nostres companys, de continuar aprenent 
coses noves a l’escola i de venir a l’Església amb Tu, Jesús. Segur que anirà tot bé! 
 

Cant Jesús viu en mi https://soundcloud.com/v-ctor-mart-nez-llerena/jesus-viu-en-mi 
 

Salutació  (del que presideix) “En el nom del Pare, i del Fill i de l'Esperit Sant...” 

Benvinguts a la casa del Pare!, 
Comencem aquest curs trobant-nos amb Jesús, fent-nos recordar que Ell sempre estarà 
amb nosaltres per ajudar-nos i guiar-nos pel bon camí. Quan les coses no surtin bé hem 
de pensar que Ell està al nostre costat. 
 

Acte penitencial 
- Sovint, només mirem el nostre benestar sense importar-nos si a l’altre persona li 

cal la nostra ajuda o el nostre suport. Senyor, tingueu pietat. 
- Et demanem perdó per la manca de paciència envers els altres, per exigir més als 

altres que a nosaltres mateixos. Crist, tingueu pietat. 
- Sovint, mentim, no diem tota la veritat i ho fem premeditadament. Senyor, 

tingueu pietat. 
 

Himne de Gloria 
 
Primera lectura  
Llibre de Còhelet (Coh 3, 1-8)  
Tot té el seu moment, 
sota el cel hi ha un temps 
per a cada cosa. 
Hi ha un temps d'infantar 
i un temps de morir, 
un temps de plantar 
i un temps de collir. 

https://soundcloud.com/v-ctor-mart-nez-llerena/jesus-viu-en-mi
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Coh+3%2C+1-8&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
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Un temps de matar 
i un temps de guarir, 
un temps d'enrunar 
i un temps de construir. 
Un temps de plorar 
i un temps de riure, 
un temps de plànyer-se 
i un temps de dansar. 
Un temps de tirar pedres 
i un temps d'aplegar-ne, 
un temps d'abraçar 
i un temps d'estar-se'n. 
Un temps de cercar 
i un temps de perdre, 
un temps de guardar 
i un temps de llençar. 
Un temps d'esquinçar 
i un temps de cosir, 
un temps de callar 
i un temps de parlar. 
Hi ha un temps d'estimar 
i un temps d'odiar, 
hi ha un temps de guerra 
i un temps de pau. 
 

Paraula de Déu  
T: Us lloem, Senyor 

 
Evangeli (sacerdot, religiós, mestre/a, catequista)  

Lluc 6, 12-19 
 
Per aquells dies, Jesús se n'anà a la muntanya a pregar, i va passar tota la nit pregant a 
Déu. Quan va ser de dia, va cridar els seus deixebles, n'escollí dotze i els donà el nom 
d'apòstols: Simó, que anomenà també Pere, Andreu —el seu germà—, Jaume, Joan, 
Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Simó, anomenat Zelós, Judes, fill de 
Jaume, i Judes Iscariot, que va ser el traïdor. 
Jesús i les multituds 
Després Jesús va baixar amb ells de la muntanya i s'aturà en un indret pla. Allí hi havia 
molts dels seus deixebles i una gran gentada del poble, vinguda de tot el país dels jueus, 

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lc+6%2C+12-19&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
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de Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó, per escoltar-lo i fer-se guarir de les seves 
malalties. Els turmentats per esperits malignes també eren curats. Tota la gent intentava 
tocar-lo, perquè sortia d'ell una força que guaria tothom. 
 
Paraula del Senyor 
T: Lloança a vós, Oh Crist 
 

Peticions 
 

1. En aquest començament de l'any escolar, demanem fortalesa i valentia per 
afrontar amb il·lusió aquesta nova etapa de la nostra vida. Demanem al Senyor 
que ens acompanyi en el nostre creixement personal i comunitari. PREGUEM EL 
SENYOR.  

2. Demanem al Senyor per les nostres famílies, perquè siguin per a nosaltres el lloc 
on ens hi sentim estimats, acollits, recolzats en tot moment. PREGUEM EL 
SENYOR.  

3. Demanem per la nostra escola i per tots els que la formem. Perquè siguem una 
veritable comunitat educativa, on cadascú hi pugui desenvolupar la seva tasca 
amb responsabilitat, respecte i construint un ambient positiu de relacions. 
PREGUEM EL SENYOR.  

4. Demanem per totes les persones que pateixen en el cos o en l'esperit: pels 
malalts i els qui els cuiden, pels qui es troben sols i no se senten estimats; pels 
que pateixen a conseqüència de la crisi o de la violència… PREGUEM EL SENYOR.  

5. Demanem per la comunitat cristiana que és l'Església, per la nostra parròquia i 
per tots els grups de joves i de fe que viuen amb alegria la seva amistat amb 
Jesús i els valors de l'Evangeli que Ell ens va ensenyar. PREGUEM EL SENYOR.  

6. I no sols et demanem coses, Senyor. També et donem gràcies per tots els béns 
materials que poses a la nostra disposició, per l'amor rebut i ofert, per l'alegria, i 
el regal de la nostra vida. PREGUEM EL SENYOR. 

Ofrenes 
[S’utilitzarà l’activitat dels “10 manaments” de la dinàmica] 

 
1. T’oferim Senyor “el manament X” perquè volem continuar sent agraïts amb el 

nostre entorn que tant ens estima i amb tot allò que tenim.  T’ho demanem, 
Senyor!  

2. T’oferim Senyor “el manament X” perquè volem que la humilitat ens acompanyi 
al llarg del camí que ens queda per recórrer en aquest nou curs que tot just 
comencem. T’ho demanem, Senyor!  

3. T’oferim Senyor “el manament X” perquè volem que representi tots els nostres 
aprenentatges. Volem aprendre moltes coses durant aquest curs per continuar 
creixent. T’ho demanem, Senyor!  
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4. T’oferim Senyor “el manament X” perquè volem que les nostres relacions diàries 
creixin al voltant del respecte, l’alegria i la confiança. T’ho demanem, Senyor!   

5. T'oferim Senyor el pa i el vi que seran el teu cos i sang. Estem segurs que ens 
donaran les forces necessàries per a dur a terme el nostre treball en aquest curs 
sent fidels a la nostra identitat com a cristians. T'ho demanem, Senyor! 

 
 

Benedicció final  
Ja arribem al final de la celebració d'inici de curs. Us animo a que seguiu el camí que 
Jesús i Sant Josep Manyanet ens indiquen. Que Déu us acompanyi: En el Nom del Pare+, 
del Fill+ i de l'Esperit Sant+. Amén 
 

Cant  
I vas ser llar (vídeo-cançó) 

https://www.youtube.com/watch?v=Eowk9aib5EM

