
 

Benvolgudes famílies: 

El dilluns, 13 de novembre, totes les obres apostòliques de la Congregació de Jesús-Maria 

celebrem el “DIA JM”, dins el marc de l’any Bicentenari. 

Aquell 13 de novembre de 1842, les religioses de Jesús-Maria van arribar a la Índia, a la ciutat 

d’Agra. Aquesta data de la fundació, representa l’inici de la missió “ad gentes” de la Congregació.  

Jesús-Maria, apostòlica des dels seus inicis, es troba estesa per 28 països, per a portar la llum de 

Jesús,  l’Evangeli de l’amor, bondat i la pau, a través l’obra de l’educació. És per això que aquest 

dilluns, el col·legi segueix la consigna, i amb tot l’alumnat  farà, al matí, una cadena d’oració.  Es 

dedicarà la tarda a conèixer i aprofundir en la vida i la obra de Claudina Thévenet, fundadora de 

la Congregació. Volem que compartiu el dia amb Jesús-Maria!! 

Activitats del dilluns, 13 de novembre de 2017 

 MATÍ TARDA 

 

INFANTIL 

 

 

ORACIÓ 

 

De 8h a 14h 

De 15h a 17h 

 
 

Segons l’horari 

previst, tots el 

alumnes passaran per 

la capella amb els 

seus professors. 

 

 

 

La capella es trobarà 

ambientada amb la 

projecció d’un  PPT 

d’imatges de la 

Congregació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Video de Claudina 

https://www.youtube.com/watch?v=FFP-jYBjhuU            

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

-Teatre 
 

1er i 2n 

E.P. 

-Video de Claudina          

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

-Teatre 

 

3r i 4t E.P. 

-Video de Claudina         

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

-Joc de Claudina 

 

 

5è i 6è 

- Video de Claudina          

https://www.youtube.com/watch?v=O06_Qxfweag 

-Video “JÉSUS-MARÍA EN EL MUNDO”  

-Joc de Claudina 

 

 

 

1r i 2n ESO 

-Video  “JESÚS- MARÍA CAMINA” 

https://www.youtube.com/watch?v=30TZ_kRcMbo 

-Video de Claudina     

https://www.youtube.com/watch?v=LMz5-Fig7A8 

-Video “JÉSUS-MARÍA EN EL MUNDO” 

-Activitats: 

• Quadres de la vida de Claudina. Han de 

dibuixar-los en cartulina, posar una frase que 

doni tot el sentit. 

• Pasapalabra  sobre la vida de Claudina   

 

 

 

3r ESO 

-Video  “JESÚS -MARÍA CAMINA” 

https://www.youtube.com/watch?v=30TZ_kRcMbo 
-Video de Claudina    

https://www.youtube.com/watch?v=O06_Qxfweag 

-Video “JÉSUS-MARÍA EN EL MUNDO” 

-Activitats:  

• Investiguen sobre el Bicentenari, a la 

página web de jesus-maria.net  

• Inventen y dissnyen un logo nou i un 

eslogan nou per al bicentenario. 

• Pasapalabra sobre la vida de Claudina. 

https://www.youtube.com/watch?v=FFP-jYBjhuU
https://www.youtube.com/watch?v=AEQDMDedCgc
https://www.youtube.com/watch?v=AEQDMDedCgc
https://www.youtube.com/watch?v=AEQDMDedCgc
https://www.youtube.com/watch?v=O06_Qxfweag
https://www.youtube.com/watch?v=30TZ_kRcMbo
https://www.youtube.com/watch?v=LMz5-Fig7A8
https://www.youtube.com/watch?v=30TZ_kRcMbo
https://www.youtube.com/watch?v=O06_Qxfweag


 

 

 

 

4t ESO 

 

 

 

Quan els alumnes 

entrin a la capella, 

faran uns minuts de 

silenci i oració.  

 

 

A continuació, el nom 

de CLAUDINA, amb 

lletres molt grans, 

s’anirà il·luminant a 

mesura que els nois i 

noies vagin encenent 

una petita espelma.  

 

 

Els nens i nenes de P3 

a 3r de Primària el 

completaran amb 

violetes. 

 
 

-Video  “JESÚS -MARÍA CAMINA” 

https://www.youtube.com/watch?v=30TZ_kRcMbo 

-Video de Claudina    

https://www.youtube.com/watch?v=O06_Qxfweag 

-Video “JÉSUS-MARÍA EN EL MUNDO” 

-Activitats:  

• Pasapalabra sobre la vida de Claudina  

• Fan el DNI de Claudina.  

• Escriuen frases de Claudina en diferents 

idiomas, les pengen al claustre. 

 

 

1r i 2n 

Batxillerat 

-Video  “JESÚS -MARÍA CAMINA” 

https://www.youtube.com/watch?v=30TZ_kRcMbo 

-Video “JÉSUS-MARÍA EN EL MUNDO” 

-Activitat:  

• Lectura d’un text sobre els Orígens de la 

Congregació i la seva actualitat en el món. 

Reflexió i comentari. 

 

ORACIÓN 

Dios Padre, tú regalaste a Claudina 

el saber descubrir la bondad en su vida 

y tener una mirada de perdón y de amor. 

Además, la elegiste para ser tu amiga, 

y juntos, desde el corazón, 

darnos a conocer y amar a tu Hijo Jesús, y a nuestra madre, María. 

Enséñanos a nosotros a sentir ese mismo amor 

y saber compartirlo con los demás, 

muy especialmente, con los que más lo necesitan. 

Con Claudina, que está cerca de Ti, 

te pedimos que nos des el regalo de un corazón como el tuyo 

y tu misma mirada. AMÉN. 

https://www.youtube.com/watch?v=30TZ_kRcMbo
https://www.youtube.com/watch?v=O06_Qxfweag
https://www.youtube.com/watch?v=30TZ_kRcMbo

