
Això és una festa!
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Relació de temes i continguts

Unitat 1: El meu sant! / Tema: És festa major / Valor: Les marededéus trobades / Cristianisme: Els 

cristians i la Mare de Déu / Creences i religions: Pelegrins i pelegrinacions arreu del món.

Unitat 2: Temps de castanyes i panellets / Tema: Ha arribat la tardor / Valor: Celebrem la casta-

nyada / Cristianisme: El conte de la vida / Creences i religions: Totes les cultures recorden els seus 

morts...

Unitat 3: Per Nadal, cada ovella al seu corral / Tema: Preparem els esdeveniments / Valor: L’actitud 

d’espera / Cristianisme: Sentit cristià / Creences i religions: El naixement del profeta.

Unitat 4: Per Sant Antoni fa un fred del dimoni / Tema: Cuidem els animals / Valor: Nosaltres i la 

natura / Cristianisme: Deixem les festes enrere / La festa de Sant Antoni / Creences i religions: Cal 

protegir-nos.

Unitat 5: Per la candelera, el fred va enrere… / Tema: Ens disfressem! / Arriba el Carnestoltes / Va-

lor i cristianisme: Les festes del temps / Set peus, set setmanes / Preparem bunyols / Cristianisme: 

Creences i religions: Me’n puc estar. 

Unitat 6: Fer créixer les llavors… / Tema: També nosaltres anem creixent / Valor: No m’enfado com 

abans / Cristianisme: Les festes de Setmana Santa / La Mona / Creences i religions: La Pasqua, un 

temps de pas...

Unitat 7: Roses i llibres per a tots! / Tema: És Sant Jordi / Valor i cristianisme: Dues llegendes, dues 

cultures i moltes coincidències / Una rosa i un llibre, amor i saber / El sentit del drac / Creences i 

religions: Llibres entre llibres.

Unitat 8: Arriba el bon temps! / Tema: La natura ha canviat / Valor: L’imprescindible per viure / Em 

fa feliç a mi, et fa feliç a tu... / Cristianisme: Estem agraïts! / Creences i religions: A la foguera!
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ARRIBA EL CARNESTOLTES g

Heu pensat per quina raó, quan arriba aquest moment de 

l’any, ens difressem? Ho podríem fer tot l’any, no?

Per respondre la pregunta cal descobrir el sentit de 

les festes del calendari del mes de febrer. N’hi ha 

moltes: la Candelera, el Carnestoltes, el Dijous 

Gras, l’inici de la Quaresma...

Marca-les en el calendari. Però, alerta. En el calendari cristià, com ens diu la 

mestra, no tenen un dia fi x i varien d’un any a l’altre. Depenen del cicle de la lluna. 

Per saber quan s’escauen cal saber quan s’escau la Pasqua, que és la festa que 

dóna sentit a la resta.

f

El diumenge després de la primera lluna plena de 

primavera, però no patiu. Jo us orientaré i us in-

dicaré què cal marcar! Vosaltres, de moment, 

només heu de saber que aquestes celebracions no se 

celebren cada any el mateix dia! D’acord?

Si us plau, 

més a poc a poc!

I quan 

s’escau

 la Pasqua?
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Per la Candelera, el fred va enrere...

f Omple els dies indicats del mes de febrer i aquells que creguis importants.

Candelera - Carnaval - Dijous Gras - Dimecres de Cendra
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Començarem descobrint unes tradicions pròpies d’aquest temps per descobrir el 

sentit de les festes. Llegeix els textos i relaciona’ls amb els dibuixos: 

f

LES FESTES DEL TEMPS g

A  És l’inici de les festes del Carnaval. 

S’anomena Dijous Llarder, que ve de la pa-

raula “llard” (que és el greix del porc). És 

un dia en què es mengen aliments greixo-

sos per acumular reserves per les setma-

nes properes que seran de dejuni.

B  La Quaresma és el temps de recolliment 

abans de la Pasqua. Comença el Dimecres 

de Cendra i dura quaranta dies, durant els 

quals l’església recomana dejunis i abstinèn-

cies. És un temps on es menja bacallà i peix.

C  Nom popular de la festa cristiana que 

recorda la presentació de Jesús al Tem-

ple de Jerusalem. A les esglésies hi ha el 

costum tradicional de beneir les candeles. 

També és tradició desfer el pessebre. Es 

dóna per tancat el temps de Nadal.
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Per la Candelera, el fred va enrere...

D  Durant uns dies, moltes persones es 

disfressen i surten al carrer en corrues or-

ganitzades. A molts pobles i ciutats del país, 

es fan concursos amb les millors disfresses. 

E  Hi ha la creença que vora el dos de fe-

brer l’ós dels Pirineus es desperta del son 

de l’hivern. Segons el temps que faci, o bé 

tornarà a dormir o bé es despertarà del tot. 

D’aquí que, a moltes poblacions, se celebri 

el Ball de l’ós.

Feu una llista de les paraules que trobeu difícils i comenteu-les entre tots.

Escriu aquestes paraules per recordar-les.

f


