
CRÉIXER EN VALORS – ITINERARIS DE FE

CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ

Per poder formar la identitat cristiana de l’alumne, per avançar en el procés
de formació en valors  humans i  cristians,  La Salle  oferta als alumnes,  a
partir de 3r de Primària, una catequesi de formació amb col·laboració amb
les  famílies,  la  durada  de  la  qual  és  de  dos  cursos  i  finalitza  amb  la
celebració de la Primera Comunió.

Els objectius són:
- Educar la fe i ajudar a créixer en valors cristians als nins, implicant els

pares en aquesta missió, per fer més completa i efectiva la formació
cristiana.

- Generar  al  centre  una  estructura  catequètica  més  participativa  i
comunitària.

- Oferir un espai de fe per adults,  per afavorir l’acompanyament del
nin/a.

Organització i funcionament:

Al Centre, un catequista realitza una sessió mensual de catequesi grupal
d’infants;  es  realitza  al  migdia  i  el  nin/a  pot  triar  el  dia  de  la  setmana,
d’entre els ofertats, que li vagi millor.

En aquest procés, els pares teniu una participació important en la formació
dels vostres fills/es, fent també catequesi amb ells (de forma familiar i a
casa), per ajudar-vos a preparar aquestes sessions amb els vostres fills, vos
convocam, als pares una vegada al mes. Es poden triar diferents horaris de
matí  o  tarda,  i  diferents  dies.  Aquestes  sessions  de  formació  i
acompanyament als pares són mensuals i tenen una hora de durada.

Tant pares com fills feis un camí junts en aquest estil  de vida cristià.  És
imprescindible que tant el nin/a com el pare/mare participin de les sessions
a les que se’ls convoca. 

Les sessions de catequesi comencen el mes d’octubre.

Edat Dies /hores Preu

A partir de 3r de primària
Primer curs

A partir de 4t de primària
segon curs

Dilluns, dimecres o divendres
(nins)

torns de 12:30h // 14h // 17h

Dilluns o dimecres
(pares)

torns de 14h // 17h

35 €/curs

Inclou llibre i despeses de
material per activitats

FORMA DE PAGAMENT: per transferència bancària.



INSCRIPCIÓ:  a  https://goo.gl/forms/pgmYqT4eDlP27xk53  o  a través de la 
pàgina web del col·legi http://palma.lasalle.es/  on hi trobareu el link de 
google indicat anteriorment.

INICI de l’activitat: octubre.  
FINALITZA: maig.

https://goo.gl/forms/pgmYqT4eDlP27xk53
http://palma.lasalle.es/


CRÉIXER EN VALORS – ITINERARIS DE FE 

LA SALLE JOVE (Esplai)

La finalitat del grup és passar-ho d'allò més bé amb el joc, la convivència, la
descoberta de la natura i la vivència de valors cristians des de la dimensió
lúdica i l’oci.

El  grup  organitza  activitats  d’esplai  i  temps  lliure,  sortides  i  excursions,
tallers, manualitats… 

Per alumnes de 8 a 12 anys (de 4t a 6è EP).

L’activitat es realitza els dissabtes d’11h a 13h. 

Edat Dies /hores Preu

A partir de 4t EP Dissabtes de 11h a 13h.

Excursions 

50 €/curs

Inclou despeses de material
per activitats
Assegurança

(No inclou el transport de
les sortides) 

FORMA DE PAGAMENT: per transferència bancària.
INSCRIPCIÓ:  https://goo.gl/forms/a7CNgLageOD4W7Op1 o  a  través  de  la
pàgina  web  del  col·legi  http://palma.lasalle.es/ on  hi  trobareu  el  link  de
google indicat anteriorment.
INICI de l’activitat: octubre.  
FINALITZA: maig.

CONFIRMACIÓ

La  finalitat  del  grup  és  la  preparació  per  rebre  el  sagrament  de  la
Confirmació.

Es tracta de compartir  l’estil  de vida cristià,  la sensibilitat  espiritual,  les
creences personals i la recerca religiosa pròpia d’aquest moment de la vida. 

El grup es reuneix cada quinze dies, una horabaixa. Realitza activitats de
formació, convivències, sortides, experiències de voluntariat i realitat de la
societat on la visió del cristià es fa necessària per construir un món millor.
Inclou compartir  amb altres grups La Salle (sallejove)  i  la possibilitat  de
participar en activitats d’estiu.

Edat Dies /hores Preu

A partir de 3r  ESO
Primer curs

segon curs

Un horabaixa cada 15 dies 
a pactar amb els interessats i

el catequista

35 €/curs

Inclou llibre i despeses de
material per activitats

http://palma.lasalle.es/
https://goo.gl/forms/a7CNgLageOD4W7Op1


 

FORMA DE PAGAMENT:  per transferència bancària.

INSCRIPCIÓ:   https://goo.gl/forms/xpWLiviWayLcyRy42  ó   A  través  de  la

pàgina web del  Col·legi.  http://palma.lasalle.es/ on hi  trobareu  el  link  de

google indicat anteriorment.                                    INICI de l’activitat,

octubre.  FINALITZA el maig.

http://palma.lasalle.es/
https://goo.gl/forms/xpWLiviWayLcyRy42

