
OCTUBRE 
(1a quinzena) 
3r a 6è de primària 

LA TARDOR 

 
Objectiu 

 
• Estem entrant en l’estació de la tardor. Veure com la nostra vida també és 

caduca i l’hem de saber aprofitar. 
• Reconéixer les situacions negatives que fem en la nostra vida, el desig de poder-

les canviar. 
• Saber llevar-nos de la nostra vida les males accions, fer aquest compromís. 
 

 
Símbol 

 
A terra hi haurà diferents fulles seques tirades per terra, també hi haurà diferents fulls en 
forma de fulla per tal de fer la pregària que s’explica a continuació. 
 

 
Passos a seguir 

 
+ En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. 
 
Cantem un cant (el tindrem en el full fotocopiat) 
 
Expliquem quina és l’acció que fan els arbres aquests dies, fan caure les fulles caduques 
per tal que l’arbre es quedi sec i d’aquesta manera a la primavera puguin haver noves 
fulles verdes. 
Anem a fer nosaltres el mateix, en la nostra vida segur que també hi ha coses que les 
hauríem de llevar, coses que ens impedeixen donar bon fruit en un futur. Pensa un poc 
en quines són aquestes coses que hauríem de llevar i un cop ho has pensat, pot agafar 
una fulla de les que hi ha dibuixades en el paper i escriure-ho. Si es vol es pot dir en veu 
alta i compartir-ho amb els companys. 
 
Heu de recordar que ara ha d’haver el compromís de deixar caure “les nostres fulles 
seques”, s’hauria d’anar revisant si anem complint allò que hem escrit en la fulla. 
 
LECTURA DE L’EVANGELI: 
 
En aquell temps Jesús, tot passant, veié un home que es deia Mateu, assegut al lloc on 
recapten impostos, i li digué: “Vine amb mi”. Ell s’aixecà i se n’anà amb Jesús. 
Després, mentre era a taula a casa seva, altres cobradors d’impostos i pecadors es 
posaren a taula amb Jesús i els seus deixebles. Els fariseus se n’adonaren i deien als 
deixebles: ¿Per què el vostre mestre menja amb cobradors d’impostors i pecadors? 
Ho sentí Jesús i els digué: “El metge no el necessiten els qui estan bons; sinó els malalts. 
No he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors.” 
 

• Expliquem l’actitud de Jesús acollint als pecadors. També Jesús ens acull, 
encara que les nostres obres no siguin del tot bones, ell sempre ens perdona. 

 
 
Fem la pregària (la del full) 
 
 
Pare Nostre. 
 
+ En el nom del Pare del Fill i de l’Esperit Sant. 
 

 


