
NOVEMBRE 
(1ª quinzena) 
1r a 3r de primària 

TOT SANTS 

 
Objectiu 

 
• Explicar la festa de Tots Sants. 
• Moltes vegades associem aquesta festa a la dels fidels difunts i no és el cas. 
• Un cristià té com a finalitat ser sant. Ser sant vol dir seguir l’exemple de Jesús, 

allò que l’Evangeli ens diu, seguir el valors que Jesús en proposa en el temps i 
lloc on ens toca viure. 

• A partir de diferents testimonis de sants, veurem com ells, portant una vida 
senzilla i seguint els valors de l’Evangeli avui són sants per a nosaltres. 

• El sant com a model de vida a seguir. 
 

 
Símbol 

En la capella hi haurà diferents fotos, unes serien els ídols que avui en dia podem 
trobar (futbolistes, cantants, esportistes....) segur que els alumnes els reconeixeran 
fàcilment. 
En l’altra part de la capella hi haurà foto de persones que han estat declarades per 
l’Església santes, segur que seran poc coneguts per als alumnes. 
Com els xiquets són més petits també hi haurà la figura de Jesús, serà bàsicament en 
aquesta foto en la que centrarem la nostra pregària. 

 
 
Passos a seguir 

 
+ En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. 
 
Cantem el cant del full   
 

• És el moment de mirar aquestes fotos. A qui coneixeu? Què simbolitzen? Us 
agradaria ser com algun d’aquests personatges? Per què? En que us voleu 
assemblar? Temps per al diàleg. 

• Mirem les altres fotos, coneixeu algun d’aquests personatges? Sabeu qui són? 
Ens centrem en la figura de Jesús. Els expliquem que els altres personatges són 
amics de Jesús. A llarg de la seva vida van saber ser bons amics de Jesús, intentar 
viure com ell va viure. 
 
• Quina diferència hi ha entre uns i altres? Els que coneixem (els esportistes, 

cantants...) són gent famosa però només per un temps, en canvi Jesús sempre 
és famós. Però per què és conegut Jesús i per què son coneguts els altres 
personatges? Jesús el coneixem perquè va ser algú que va fer el bé, ens va 
estimar, i ens continua estimant. 

• Els sants, són els amics de Jesús que l’imiten i també volen estimar de la 
mateixa manera que Jesús ens ha estimat i ens continua estimant. 

 
 
Tu també pots ser sant: Escriure en un full, allò que creus que has de fer tu per a ser un 
bon amic de Jesús, per semblar-te a ell.  
 
 
 
Pregària (la del full) 
 
Pare Nostre. 
 
+ En el nom del Pare del Fill i de l’Esperit Sant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


