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PREGÀRIES CICLE INICIAL 
 

Pregària pels pares. 

 

Jesús! et dono gràcies 

perquè hi ha molts nens i nenes 

que ajuden els seus pares, 

i et demano que els qui no ho fan  

se n‟adonin que ho han de fer. 

 

 

Pregària per demanar perdó. 

 

Jesús, et demano perdó 

per les coses que he fet malament, 

com dir mentides  

o no fer cas dels més grans. 

Per exemple, et demano perdó per 

 no fer bé la fila, 

 no ajudar els pares 

 ... 

 

 

Pregària pels qui estimem 

 

Pare, et dono gràcies 

pels pares, pels germans, 

pels avis i per tota la meva família. 

També et vull donar les gràcies 

pels amics i els mestres de l‟escola. 

Ajuda‟m a fer-los feliços,  

ajudant-los en tot allò  

que jo pugui fer. 

Gràcies, Pare. 

 

Pregària per la natura  

 

Gràcies pel color de les fulles seques,  

gràcies pel cel blau i pel mar i la neu. 

Gràcies per la pluja i el vent. 

Gràcies per totes les coses maques 

que veig al meu voltant. 

Gràcies, Jesús,  

perquè junts mirem el món 

i perquè puc ser amic Teu. 

 

 

Pregària pel silenci 

 

Jesús, et demanem perdó 

per totes les vegades  

que no sabem callar; 

per les vegades que no fem prou cas 

als pares i als mestres. 

Ajuda‟ns a esforçar-nos  

a estar atents  

i no molestar els companys 

quan estem treballant. 

 

Pregària per saber donar gràcies  

 

Jesús, ensenya´ns  

a saber donar les gràcies 

quan els qui ens envolten 

fan alg una cosa per a nosaltres. 

Que sapiguem donar les gràcies quan... 

... un company ens recull el llapis, 

... quan els pares ens fan un petó... 

  

Pregària per tenir molts amics 

 

 Jesús, a vegades em barallo, 

 m‟enfado amb els meus companys 

 els pego o el s faig mal. 

 Em sembla que a tu no t‟agrada  

que faci mal. 

Tú no fas mal a ningú 

perquè estimes a tothom. 

Ensenya‟m, Jesús, 

a tenir molts amics 

i a estimar-los sense barallar-me. 

Gràcies, Jesús. 

 

 

Jesús, tu em coneixes 

 

 Hola, Jesús, sóc... 

 Tu ja em coneixes molt bé 

 saps qui sóc, 

 saps què m‟agrada fer, 

què penso, què faig. 

Tu, Jesús, em coneixes tant bé 

perquè m‟estimes molt. 

Gràcies, Jesús. 
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Pregària per la nostra familia 

 

 Amic Jesús, 

 et dono les gràcies  

per les mares i els pares 

pels germans i germanes,  

els avis i les àvies... 

 Que sapiguem ajudar-los,  

estar amb ells quan ens necesiten  

i també a estimar-los i  

que estiguin contents de nosaltres. 

Gràcies, Jesús 

 

 

 

Pregària per acceptar els altres 

 

 Jesús,  

 a la classe som molts nens i nenes 

i ens agraden coses diferents; 

uns juguem a això,  

altres a una altra cosa; 

ens agrada un menjar i no un altre... 

Però tots volem ser amics teus  

i també amics dels nostres companys. 

Ajuda‟ns a acceptar els altres, 

coneixent-los, ajudant-los, 

estimant-los... 

i que fem, entre tots,  

una gran pinya d‟amics. 

 

 

 

Pregària per pensar en els altres 

 

 Jesús, ajuda‟ns a pensar 

una mica en els altres: 

veure com els podem ajudar,  

què necessiten, 

com podem ser més bons amics... 

Per exemple, podem... 

... 

... 

I així ser tots més amics. 

Gràcies, Jesús. 

  

  

Pregària per demanar perdó 

 

 Amic Jesús,  

 tu saps que de vegades  

ens equivoquem 

i fem coses que no estan del tot bé. 

De vegades diem mentides, 

agafem coses que no són nostres, 

ens barallem i no fem les paus,  

no fem cas de les mestres... 

Ajuda‟ns a demanar perdó  

i reconèixer que no sempre tenim raó. 

 Gràcies, Jesús! 

  

 

Gràcies per l’Escola  

 

 Amic Jesús, 

 et volem donar les gràcies 

 per poder venir a l‟escola. 

 Aquí fem nous amics,  

aprenem moltes coses... 

Però de vegades 

guixem les taules,  

no cuidem els llibres, 

espatllem material de la classe,  

embrutem el pati... 

Ajuda‟ns a cuidar l‟Escola 

i, entre tots, estimar-la més. 

 

 

 

Pregària per fer la feina ben feta 

 

 Amic Jesús, quan estaves  

amb el teu pare a la fusteria 

t‟esforçaves per ajudar-lo. 

Nosaltres, de vegades,  

volem acabar molt de pressa 

i no ens fixem com fem la feina:  

potser queda bruta,  

potser ens equivoquem  

i no volem arreglar-la... 

Jesús, volem esforçar-nos  

per fer la feina millor 

i que els pares i mestres estiguin  

tan contents com nosaltres. 
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Pregària per a saber mirar 

 

 Amic Jesús, 

 Tu ens has donat els ulls 

 perquè poguem veure 

tot el que ens envolta. 

Però moltes vegades 

no veiem si hi ha algú 

al nostre costat  

que potser ens necessita. 

 Ajuda‟ns a estar més atents 

a allò que poguem fer pels altres. 

  

 

Gràcies per les nostres taules 

 

Senyor Jesús, 

aquestes taules que fem servir 

són fetes de la fusta dels arbres 

que la Natura ens ha donat. 

Et donem les gràcies perquè  

ens ajuden a aprendre moltes coses. 

Però de vegades no les cuidem prou:  

les guixem, posem els peus al damunt, 

les embrutem amb pega o amb ceres... 

Ajuda‟ns a cuidar-les,  

ja que també són obra teva 

i és material de tots nosaltres. 

  

  

Gràcies per poder escoltar 

  

 Amic Jesús, 

 nosaltres tenim la sort 

de poder escoltar moltes coses: 

la veu dels pares que ens estimen, 

els amics i amigues quan juguem, 

els cants dels ocells  

a la muntanya o a casa, 

les cançons que ens agraden, 

... 

Aquesta setmana intentarem 

fixar-nos en aquelles coses 

que ens agraden. 

I en esforçarem a estar més callats 

i deixar escoltar als altres. 

 

 

Pregària del pati 

 

 Hola, nens i nens: 

Sóc el pobre pati del col.legi. 

 Estic content perquè cada dia  

els nens i les nenes  

veniu a jugar amb mi. 

Quan marxeu a les classes  

em sento molt trist. 

Però de vegades també em quedo brut 

i quan venen els altres nens em diuen: 

Eccs! Quin pati tan brut!  

Però jo no sóc brut! 

El que passa és que  

alguns nens no recorden 

on han de llençar els papers 

i es pensen que a mi  

m‟agrada estar brut. 

Us demano que m‟ajudeu i que em 

deixeu net cada dia. 

 

Amic, Jesús, ajuda‟ns a tenir net  

el nostre Col.legi. 

 

 

 

Gràcies pel gust 

 

 A tots nosaltres  

ens agraden moltes coses: 

 jugar, estar amb els amics,  

mirar una pel·lícula, 

 anar amb bicicleta,  

menjar un pastís... 

Tot ho fem amb molt de gust. 

Hi ha coses que ens costen més: 

endreçar l‟habitació i fer el llit, 

llegir, estudiar i fer deures, 

ajudar els  pares, 

.... 

Jesús, ajuda‟ns a esforçar-nos 

per fer sense queixar-nos les coses 

que ens fan créixer i ser feliços,  

encara que ens costin una mica. 
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Pregària del “si us plau” 

 

 Oh, Pare Déu: 

moltes vegades demanem  

moltes coses: 

als pares, als amics, als germans,  

als mestres... 

Volem que ens ajudin,  

que ens comprin alguna cosa,  

que ens deixin els que ens falta... 

Ajuda‟ns a dir “si us plau”,  

demanant bé les coses 

i donant les gràcies al final. 

 

 

Pregària de la llibreta 

 

 Ja fa uns quants dies 

 que vaig començar a treballar  

amb un nen. 

 Primer em tractava molt bé: 

 em feia bona lletra,  

m‟esborrava amb compte, 

 no em guixava fort,  

m‟acabava les feines... 

 Però em sembla  

que s‟ha enfadat amb mi, 

 perquè m‟arruga, em guixa,  

em llença al terra... 

 Jo vull continuar sent la seva amiga  

i que els pares, els mestres i ell 

estiguin contents. 

Amic Jesús, m‟agradaria  

que aquest nen  

tornés a ser amic meu.  

Com ho puc fer? 

  

Gràcies per les mans 

 

 Amic Jesús, et vull donar les gràcies  

per aquestes mans que ens has donat.  

Amb elles puc jugar, acariciar, 

abraçar, fer amics…. 

Però també puc pegar, donar 

empentes, trencar coses… 

Jesús et demano que aquestes mans  

em serveixen per fer coses bones. 

Gràcies, Jesús!!!  

Gràcies pel “bon dia” 

 

 Cada matí, quan ens llevem, els pares  

ens fan un petó  

i ens desitgen un “bon dia”. 

 Quan arribem a l‟escola,  

amb les mestres 

 fem l‟acollida i el “bon dia”. 

 És el moment per saludar els amics i 

preparar-nos per fer la feina. 

També diem “bon dia” a Jesús  

i li demanem que ens ajudi  

a fer les coses bé. 

Bon dia, amigues i amics! 

 

Gràcies per la cartera 

 

 Amic Jesús, 

 cada dia venim a l‟Escola 

 amb la cartera a l‟esquena. 

 A dins hi portem els llibres, l‟agenda, 

 les llibretes, l‟esmorzar… 

 De ben segur també hi ha 

 ganes de jugar, d‟estar amb els amics.. 

  

 Però potser de vegades  

no hi posem prou ganes  

per compartir, per treballar, 

per aprendre… 

Ajuda‟ns perque a la nostra cartera 

cada dia hi posem una mica d‟esforç 

per treballar més i millor  

i que cada dia ens emportem a casa  

alguna cosa nova que abans no sabíem. 

 

Pregària de la fila 

 

Amic Jesús, tots els dies 

fem la fila a l‟escola. 

Però de vegades ens pensem que  

encara estem al pati, 

o que ja podem córrer i cridar... 

No pensem que hi ha altres nens 

que encara estan treballant  

i que a la fila ens hem de portar bé i 

caminar un darrera l‟altre  

sense fer soroll. 

Ajuda‟ns, Jesús, a fer la fila com cal. 
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Pregària per no quedar-se  

de braços plegats 

 

 Pare Nostre,  

a l‟Escola cada dia fem moltes coses: 

llegim, estudiem, 

compartim, juguem,  

aprenem coses noves… 

També a casa fem coses: 

ajudem els pares, juguem,  

repassem la lliçó… 

I fora de l‟escola  

fem esport, aprenem anglès… 

De vegades  

fem les coses sense ganes, 

sense esforçar-nos  

i llavors ens avorrim molt. 

Ajuda‟ns perque quan fem  

totes aquestes coses 

pensem que les fem per créixer,  

per aprendre i trobar-nos bé  

amb nosaltres,  

amb els amics i amb la familia. 

 

 

 

 

Gràcies pels somnis 

 

Amic Jesús, 

et vull donar les gràcies 

perquè puc somiar. 

Quan somio penso coses 

que vull fer, que vull ser... 

Sóc feliç quan somio... 

... 

Però de vegades, quan em desperto, 

em quedo trist perquè penso 

que les coses que he somiat  

mai no es faran realitat. 

Però Tu em dius que si 

m‟esforço i treballo, 

aquests somnis es podran realitzar. 

Gràcies, Jesús. 

 

 

 

 

Pregària per les vacances 

 

 Senyor, s‟acosten les vacances. 

 Tindré temps per jugar, 

per descansar,  

per anar amb els pares... 

 Però les vacances també  

són un moment per: 

- ajudar els pares, 

- repassar el que em costa del cole, 

- . . . 

Que aquestes vacances també  

em serveixin per créixer. 

 

 

Gràcies pels llapis 

 

 Sóc un pobre llapìs mossegat i petit. 

 Quan vaig sortir de la botiga 

 era ben llarg i nou. 

 Jo tenia moltes ganes d‟aprendre,  

 d‟escriure, de dibuixar... 

 Però el nen que em va comprar 

 em va començar a mossegar, 

 em deixava pels racons  

i no em recollia... 

 Quan estava a la classe em feia servir 

per guixar la taula, fer mala lletra,  

escriure paraulotes... 

Jo vull ser un llapis feliç 

i que el meu amo em respecti 

i que em deixi fer la meva feina. 

 

 

Gràcies per la mare! 

 

 Amic Jesús, quan vas néixer a Betlem 

la teva mare et va donar de menjar, 

et va explicar històries,  

et va curar quan estaves malalt, 

.... 

De vegades la nostra mare  

s‟enfada o ens renya, 

però ho fa perquè vol el millor  

per a nosaltres. 

Gràcies perquè sabem que la mare ens 

estima sempre 

i vol que siguem feliços. 
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Gràcies pels llibres 

 

Amic Jesús, 

a l‟escola i també a casa 

tenim molts i molts llibres 

que ens expliquen històries, 

que ens ensenyen un munt de coses, 

que ens diverteixen amb les 

aventures... 

Però de vegades no recordem  

que els llibres costen molts diners 

i que els hem de cuidar 

si volem que ens durin i  

acompanyin molts anys. 

Gràcies per tenir aquests bons amics 

que són els llibres. 

 

 

Gràcies per la bata 

 

 Sóc una bata,  

com qualsevol de les que sou ara quí. 

 Cada setmana us acompanyo 

 fidel a l‟escola, 

tot i que sé que segurament 

 acabaré bruta,  

trencada, sense algun botó, 

 tacada de pintura... 

Malgrat tot, sabeu  

que podeu comptar amb mi. 

Necessito ben poques coses:  

que cada dilluns em poseu ben plegada 

dins la vostra cartera  

i que els divendres em deixeu  

donar-me un bany. 

Però també us demano una cosa:  

que em cuideu una mica més. 

Perquè, oi que no us agradaria 

 que cada dia... 

- algú us embrutés la cara? 

- algú un fregués pel terra? 

- us guixés amb un retolador? 

Doncs, si voleu que estiguem junts 

molt de temps, 

CUIDEU-ME UNA MICA MÉS !!! 

Gràcies a tots. 

 

 

Pregària per la primavera 

 

 Pare Déu,  

ara que ha arribat la primavera 

 veiem tot el que Tu has fet al món. 

 Els arbres, les muntanyes, les flors, 

els ocells ... 

... 

... 

Tot el que ens envolta ens diu 

que Tu ens estimes  

i vols que siguem feliços. 

Però també ens dius  

que hem de respectar 

i cuidar la natura 

no llençant papers, 

no arrencant les flors, 

... 

Que sapiguem estimar 

tot el que Tu ens has donat. 

 

 

Pregària per la Pau  

 

 Avui a la classe 

la Maria i el Josep s‟han barallat. 

El Josep ha agafat l‟estoig de la Maria 

i l‟ha llençat a la paperera. 

La Maria ha agafat el full d‟en Josep 

i l‟ha trencat. Llavors s‟han pegat. 

Ella deia que el Josep  

l‟havia pegat la pati 

i ell deia que la Maria l‟havia insultat... 

Tots dos deien que no tenien la culpa 

 i que l‟altre havia començat. 

La qüestió era  

que s‟havien barallat i pegat. 

Vosaltres creieu que  

no hem de ser amics 

per coses tan petites com aquestes? 

 

Amic Jesús, ajuda‟ns  

a demanar perdó, 

a no barallar-nos i a posar pau. 
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Gràcies per la Pasqua 

 

 Jesús,  

sabem que fa molts i molts anys 

 Tu i els deixebles  

anàveu pels pobles dient 

que tothom seria molt més feliç 

si ens estimàvem els uns als altres 

i no ens barallàvem. 

 A la Pasqua ens han explicat  

que Tu ens estimes fins al final  

i que tens moltes ganes 

 que siguem amics teus: 

 només cal que respectem els altres 

 i ens estimem com a germans. 

 Gràcies, Jesús, per ser amic nostre. 

  

 

Pregària per la Pau  

 

 Pare Déu, hem vist a la tele 

 que molt a prop nostre  

hi ha una guerra. 

 Hem vist que hi ha ferits, morts,  

i molta gent que ha de marxar  

de les seves cases... 

Hem vist que hi ha nenes i nens  

que passen gana i fred,  

que estan malalts... 

i tot perquè els grans  

s‟estan barallant. 

Pare, preguem perquè tots ells 

sàpiguen fer les paus i molt aviat 

s‟acabi aquesta guerra. 

 

 

Pregària del silenci 

 

Amic Jesús, moltes vegades 

ens posem a parlar quan som a classe; 

llavors ens distreïem, molestem,  

no escoltem les explicacions... 

Tu ens vas ensenyar que calia escoltar  

i respectar als companys i mestres. 

Així aprendrem més coses i tots 

estarem més contents. 

Jesús, amb el teu ajut i exemple ens 

esforçarem a estar més en silenci. 

Pregària de la goma 

 

Pare Nostre, 

amb la goma podem esborrar  

allò que hem fet malament  

o que en hem equivocat  

de les feines de l‟escola. 

Però segur que cada dia  

també ens caldria esborrar coses  

que no hem fet prou bé als companys, 

als pares, als animals... 

 Ajuda‟ns perquè cada dia  

haguem d‟esborrar  

menys coses dolentes 

i poguem subratllar més coses bones 

que fem als altres. Gràcies, Pare. 

 

Pregària de l’acollida 

 

Bon dia, Pare.  

Cada matí, quan arribem a l‟escola, 

fem una estona de pregària i acollida. 

És un moment per pensar en les coses 

que podem fer durant el dia 

per ajudar als altres, 

per fer més feliços als pares, 

per estar contents i satisfets, 

i per dir-te: “Bon dia, Pare.  
Jo t‟estimo i sé que Tú m‟estimes!” 
Et demanem que sapiguem aprofitar 

aquesta estoneta per parlar amb Tú. 

 

Pregària per l’aigua 

 

Amic Jesús, 

les plantes, els prats, els arbres, 

els ocells, els esquirols, les persones... 

tots els essers vius necessitem aigua. 

Ara que s‟acosta l‟estiu,  

fes-nos veure que hem de cuidar 

l‟aigua 

perquè tots en poguem gaudir: 

- tancant les aixetes quan ens 

ensabonem...   

- no llençant brutícia al mar 

- ... 

Que tots disfrutem d‟aquest bé escàs 

que tu ens has regalat. 
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HOLA, BON DIA PARE 

 

Hola, bon dia, Pare. 

Bon dia, Senyor meu. 

Hola, venim a cantar-te, 

venim a explicar-te 

allò que avui hem fet. 

 

Hola! Bon dia, Jesús. 

Bon dia, Pare nostre, 

Gràcies pel dia d‟avui, 

per les flors i el vent 

i tot el que ens envolta. 

 

Hola, bon dia, amic. 

Tu em dones la mà. 

Tu em dones l‟alegria. 

Hola, vull ser el teu amic, 

compartir els moments 

que sento cada dia. 

 

Hola! Bon dia, Jesús. 

Bon dia, Pare nostre, 

Gràcies pel dia d‟avui, 

per les flors i el vent 

i tot el que ens envolta. 

 

 

 

EL SENYOR ET CONVIDA... 

 

El senyor et convida  

a seure a taula amb ell.(bis) 

Digues si, digues si; 

el seu cos és per a tu 

i aquest vi, germà 

que ompli el teu cor. 

 

Junt amb els teus germans 

ofereix-li el teu cor. 

És Ell qui et crida 

a deixar-ho tot, 

i posa damunt l'altar 

tot allò que més vols: 

la vida, la joia i tot l'amor. 

 

 

 

PAU, SENYOR 

 

Pau, senyor, dalt del cel i la terra. 

Pau, senyor, dins les ones del mar. 

Pau, senyor, per les flors que ara moren,  

sens saber-ho l'oreig en passar. 

 

Tu que feres les coses tan belles, 

els has donat una vida fugaç, 

posa els ulls, oh senyor, damunt nostre, 

vulgues dar-nos als homes la pau. 

 

Pau, pau, pau i amor. 

Pau, pau, pau Senyor.  (bis) 

 

 

TÚ, JESÚS (PAU) 

 

Vull, Senyor meu, 

agrair el que fas en mi. 

Vull cantar fort 

pel gran goig que em fas sentir. 

Gràcies per la vida, 

gràcies pel treball, 

gràcies pel somriure, 

gràcies pels germans. 

 

Tu, Jesús, em dónes pau, 

la pau que fa viure el meu cor. 

Tu, Jesús, em dius ben fort 

que ens hem d'estimar de debò. 

 

Fes que el meu cor  

mai no deixi de cantar. 

Fes que tot jo  

visqui sempre al teu costat. 

Gràcies pel que em dónes, 

gràcies pel descans, 

gràcies pel conviure, 

gràcies pels infants. 

 

 

AGERMANATS 

 

Agermanats anirem caminant 

Sota un cel ben blau. 

Joiosos himnes ressonaran 

d‟amor i de pau 
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TOTS ELS NENS DEL MEU CARRER 

 

Tots els nens del meu carrer 

volen jocs, volen somriure; 

tots els nens del meu carrer 

volen créixer i viure bé. 

Un company per fer tabola, 

una casa i una escola. 

 

Tots els nens del meu carrer 

volen créixer i viure bé. 

 

Tots els nens del meu carrer 

volen pares ben alegres;  

tots els nens de la ciutat 

volen pau i germandat. 

Si la pau sempre fa falta, 

ho direm en veu ben alta. 

 

Cada nen del meu país 

obre els ulls amb esperança; 

cada nen del meu país  

té el desig de ser feliç. 

I que es pugui fer una vida 

cadascú a la seva mida.. 

 

Tots els nens cantem cançons 

perquè els homes ens escoltin; 

tots els nens cantem cançons 

perquè els homes siguin bons. 

Si cantant el cor s'eixampla 

també el món es fa més ample. 

 

 

VOLEM LA PAU 

 

Pau, pau, volem la pau, 

lluitarem tots junts  

per la pau (bis)  

 

Lluitarem tots  

per la pau (bis) 

Lluitarem per la pau, 

lluitarem per l‟amor 

lluitarem per la pau al món 

 

 

 

LA MÀGIA D’APRENDRE 

 

Si no fos  

per la màgia d‟aprendre. 

les escoles serien  

només quatre parets. 

Si no fos pels infants  

que em demanen, 

el nom de les coses  

i com és l‟univers 

 

Per què s‟amaga la lluna?   

Per què s‟obre el gira-sol? 

Per què s‟avorreix la bruixa?  

I el mussol es diu mussol? 

 

Per què ens gratem quan ens pica?  

Per què els rius fan pudor? 

Per què les plantes s‟enfilen?  

I per què tenim singlot? 

 

Aprendre a mirar,  

aprendre a somriure. 

Aprendre a estimar,  

aprendre a viure (2) 

 

Per què els boscos s‟encenen?  

Per què ens cauen les dents? 

Per què als deserts no hi neva?  

Per què els dolents són dolents? 

 

Per què fan mel les abelles?  

Per què fan llum els llampecs? 

Per què neixen les estrelles?  

Per què diem tant per què? 

 

CADA DIA SURT EL SOL 

 

Cada dia surt el sol 

i tot recomença 

i la fosca de la nit 

amb força hem de vèncer 

Tots volem un món millor  

on hi regni la claror 

Res no ens pot fer por (bis)  
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AIXECA  ELS  ULLS 

 

Si cerques quelcom a la vida  

que et faci viure content. 

aixeca els ulls de la terra  

i veuràs un cel serè. 

És lliure, sense eslògans,  

com el vol que fa l‟ocell 

 

Vine amb mi, amic meu.  

Farem junts el camí. 

Vine amb mi, amic meu,  

el món serà nostre, sí. 

 

Farem un gran foc amb l‟espurna  

que cremi la llenya en cantar 

El vent portarà la notícia  

amb paraules d‟amistat. 

La llum treurà les ombres  

que no ens deixen pensar mai. 

 

Ens sobren tantes paraules  

que amaguen la veritat. 

És l‟hora de l‟esperança  

que ens ajudi a veure-hi clar. 

És temps de dir sense por  

que el que val és estimar. 

 

 

DE NOU BEN JUNTS 
 

De nou ben junts, de nou germans, 

de dalt, de baix, petits i grans. 

 

Mengem, cantem, piquem de mans 

 

Per compartir, per tu i per mi, 

posem-hi un tros, posem-l‟hi tots 

 

Mengem, cantem, piquem de mans 

 

Pels qui no hi són, pels qui vindran, 

oberts al món, la taula gran. 

 

Mengem, cantem, piquem de mans 

 
 

 

 

ENLLAÇ 

 

Com Jesús guareix els cecs 

i fa caminar el qui es coix, 

nosaltres volem obrir els ulls 

davant tot el que és injust, 

per poder fer avançar el món 

pel camí de la llibertat; 

on la única llei que valgui sigui 

la d‟estimar. 

 

Volem fer un Enllaç 

que uneixi tots els pobles. 

Volem fer un Enllaç,  

pregó de llibertat, 

i construir amb les nostres mans 

les arrels d‟un nou demà. 

 

Seguint l‟estil de Claret 

que se sentí cridat per Déu, 

volem caminar per aquest món. 

Convençuts que hem de lluitar 

per la dignitat de tothom. 

Allà on sigui més urgent i oportú,  

eficaçment. 

 

Cal saber bé on anem 

disposats a aprendre molt 

oberts a valors diferents. 

Respectant identitats, 

convivint de tu a tu, 

no som mestres ni senyors. 

Fent de cada moment  

una experiència, intensament. 

 

 

PROP TEU 

 

Al.leluia, al.leluia 

Al.leluia, al.leluia (bis) 

 

Prop de Tú, Jesús, vull pregar 

tot sentint que Tu ets tan gran. 

Tu em fas senzill com un nen, 

a les teves mans sóc feliç. 
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ELS DIES NO TENEN LA CULPA 

 

Ahir vaig tenir un dia ben negre, 

tenia picors i mal a l‟esquena. 

Quin dia més gris vaig tenir el divendres, 

tot era fatal, no ho podia entendre. 

 

Els dies no tenen la culpa, 

però hi ha dies que semblen pitjors. 

Segons bufa el vent, els pintem de fosc, 

malgrat que els dies no tenen color. 

 

Però quan menys t‟ho esperes 
dins d‟un núvol negre 
salta la sorpresa d‟un ocell petit 
que fa que aquell dia 
tingui melodia 
convidant-te a aprendre  
un ball divertit. 
 

Els dies no saben cantar 

però hi ha dies que sonen millor. 

Segons bufa el vent, neix en si bemoll 

un ritme que ens omple a cada segon. 

 

Però quan menys t‟ho esperes... 
 

 

LLOAT SIGUEU 

 

Lloat sigueu, oh Senyor nostre (4) 

 

Per totes les criatures 

i pel sol  per la lluna 

pels estels i el vent suau 

i pel fosc i l‟aigua fresca. 

 

Per la nostra mare terra 

que ens sostè i ens alimenta 

per les flors, els fruits i l‟herba 

i pel mar i les muntanyes. 

 

Perque el sentit de la vida 

és cantar-vos i lloar-vos 

i perquè la nostra vida 

sigui sempre cant i dansa. 

 

 

MANS, MANS... 

 

Mans, mans mans a les mans (4) 

 

Deixem les tristeses, deixem els afanys 

posem tot seguit les mans a les mans 

i així reviurem un amor d‟infants 

que compartirem amb tots els germans. 

 

El dia s‟atansa, joves i més grans 

tenim l‟esperança posada a les mans 

i sols ajuntant-les podrem construïr 

un món que gemega i que vol florir. 

 

 

JESÚS T’ESTIMA 

 

Deixa‟t estimar per Jesucrist, serà lliure, 

ell t‟estima tal i com tu ets, seràs jove, 

ell t‟accepta sempre, et coneix molt bé 

deixa‟t estimar per Jesucrist... 

 

Cerca amb alegria Jesucrist, seràs lliure 

ell t‟espera des de fa molts anys, serà jove 

ell no et classifica, mai no et jutjarà 

cerca amb alegria Jesucrist 

 

Perquè Jesús t‟estima 

Jesús confia que seràs capaç 

d‟estimar com ell (5) 

 

Fes conscient que Ell ha ressuscitat,  

seràs lliure 

fes conscient que sempre és vora teu,  

seràs jove 

t‟ha donat la vida, ha mort a la creu 

fes conscient que Ell ha ressuscitat 

 

Cal que tu esdevinguis Jesucrist, seràs lliure 

al que estimis tots els teus germans,  

seràs jove 

fes-ho amb senzilesa i amb humilitat 

cal que tu esdevinguis Jesucrist. 
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DALT DEL TREN 
 

Dalt del tren, tots, anem-hi (tres) 

hi ha lloc par a tota la gent !!! 

 

El tren de l‟Evangeli arriba,  

no és pas lluny. 

Se sent amb gran gatzara,  

travessant tot el país. 

 

Jo sento el tren que arriba, 

ja passa pel revolt. 

Mireu-lo com fumeja,  

va corrent tot el que pot. 

 

Tothom podrà pujar-hi,  

està molt bé de preu. 

No hi ha doble tarifa,  

és igual pobres que rics. 
 

PAU A LA TERRA 
 

Pau a la terra, 

pau ales latures, 

que el goig etern habiti 

al fons dels nostres cors 
 

Dóna pau, germà, dóna pau, 

fes-la present en el teu cr 

i amb un gest afirmaràs  

que vols la pau. 
 

Que la pau, germà, sigui un do 

és el millor signe d‟amor  

que Tu ens pots oferir 

un somni de Pau. 
 

QUE LA PAU ENS ACOMPANYI 
 

Que la Pau ens acompanyi 

per camins de veritat, 

tots els jorns de nostra vida 

Pau del Crist ressuscitat 

Cors oberts a l‟esperança 

d‟una nova creació 

oferim la Pau als homes  

com a signe de l‟Amor. 

 

 

ESTIMA, ESTIMA 

 

Estima, estima, que això mai no fa mal 

mai no fa mal, mai no fa mal. 

Estima, estima, que això mai no fa mal, 

és un remei com cal. 

 

Qui molt abraça, poc estreny, 

qui no s‟atura, arriba lluny. 

Gota a gota sempre ha fet un gorg, 

qui tot ho vol, tot ho perd. 

 

Mai no és tard, si el cor és jove, 

aquell que busca, sovint troba. 

Així m‟agrada, m‟agrada la gent, 

les mans fredre i el cor calent. 

 

De mica en mica, s‟omple la pica, 

aquesta campana, pica i repica. 

Pica i repica, repica ben fort,  

esbotzar l‟absurd fins deixar-lo mort. 

 

La vaca més negra, d‟un negre que espanta, 

aneu-la a munyir i us darà llet blanca. 

Està demostrat per tot arreu: 

la unió fa la força, l‟amor no té preu. 

 

EL MÓN SERIA MÉS FELIÇ 

 

El món seria més feliç 

si tots fóssim amics, 

Jugar tots junts, cantar tots junts, 

seria divertit. 

 

El  món seria molt millor 

si no tinguéssim por, 

si sense demanar perdó 

poguéssim ser com som. 

 

El món seria més humà 

si tots fóssim germans, 

si ens agaféssim de les mans 

com mai ho hem fet abans. 
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LA SENYORA MANDRA 

 

Cada dia la senyora mandra m‟acompanya a tot arreu on vaig. A l‟hora de llevar-

me fa que em quedi al llit una estoneta més. Quan és l‟hora de començar la feina em 

quedo estirat al llit. La mare em diu: “Ajuda‟m a parar la taula”, però jo em faig el sord 

i m‟entretinc amb qualsevol cosa. A la senyora mandra li encanta la comoditat.  

Quantes vegades no faig allò que hauria de fer? 

Quantes vegades poso excuses per no fer el que cal? 

Per què sempre faig el que em dóna la gana?  

Per què la mandra? 

Perquè, sense adonar-me‟n, al mandra m‟ha fet tancar la porta a la meva amiga: 

l‟alegria. 

 
 

ELS ANIMALS 

 

Una vegada, un mestre preguntà a un grup de nens: 

- Si tots els animals blancs fossin dolents i tots els animals negres fossin bons, 

vosaltres quin animal seríeu? 

Una nena que es deia Maria contestà:  

- Jo, sens dubte, seria una zebra!!! 

 

 
L’EMPENTA 

 

Aquest matí a l‟escola quan baixàvem les escales, el Toni i la Carla han començat a 

donar-se empentes tot jugant. Llavors han donat una empenta a la Isabel, que ha caigut 

escales avall i s‟ ha fet mal al braç.  

Ells dos s‟han espantat i han dit que ho havien fet sense voler. Però la Isabel encara 

plorava.... De vegades no ens fixem i fem coses que molesten o fan mal als altres.  

 

 

ELS DOS COTXES 

 

Avui m‟he aturat davant d‟un semàfor en vermell. Era a la sortida de la ciutat i he vist 

altres cotxes. M‟he fixat en dos cotxes. Un era un cotxe súper-esportiu dels que poden anar a 

200 per hora, però anava molt a poc a poc i no passava dels 50 Qm/h. L‟altre era petit, 

d‟aquells que no passen dels 8º per hora, però corria molt, al màxim. 

Jo he pensat que a l‟escola som com els dos cotxes. N‟hi ha que podrien treballar i 

aprendre moltes coses i que, en canvi, no s‟esforcen ni aprofiten les sevs qualitats. D‟altres, en 

canvi, els costa d‟aprendre els coses, però s‟esforcen molt i aprofiten el temps al màxim... 

 Els qui no fan tot el que poden fan una mica de llàstima, però els qui donen tot el 

que poden escampen alegria per allà on van. Jo vull estar sempre alegre... I vosaltres? 
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EL NEN QUE NO JUGAVA 
 

Em trobo tan a gust jugant amb els amics, quan me n‟adono que en un racó del pati hi ha un 

nen que no juga. 

Tot seguit vaig a buscar-lo i ara em sento feliç perquè aquest nen ja juga amb nosaltres. 

Això m‟ha fet pensar que de vegades som tan egoistes que nomès pensem a passar-ho bé, 

nosaltres sols i únicament amb els nostres amics. 

Però, què passaria si no ens deixessin jugar a nosaltres? Segur que ens enfadaríem 

moltíssim. Per això he anat a buscar aquell nen i  ara em sento feliç. 
 

 

SEGUIM EL CAMÍ 
 

 Quan vaig en cotxe veig un munt de senyals. Alguns són quadrats, d‟altres rodons i d‟altres 

triangulars.. Un em diu que vagi amb compte, perquè puc lliscar, un altre prohibeix  passar per 

un carrer. Els senyals són, bàsicament, de tres classes: els que prohibeixen, els que 

aconsellen i els que assenyalen el camí. Però tots ens ajuden, cap no s‟ha fet per perjudicar. 

 A l‟escola passa el mateix. La prohibició de parlar ens ajuda a saber escoltar i estar atents 

a les explicacions dels qui ensenyen. Altres vegades el professor ens diu el que cal fer. 

Finalment, hi ha rètols que indiquen on són les classes, la biblioteca, el gimnàs... 

 Tot és per al meu bé, encara que no m‟agradi o em costi. Quan estic malalt, ¿oi que em 

donen medecines que no m‟agraden? Però em són necessàries per curar-me. I també agraeixo 

als meus mestres les prohibicions i els consells. 
 

 

LA NATURA ÉS SÀVIA 
 

 M‟estic fixant en la teva cara. Cada cosa en el seu lloc. La cara de cada persona és única. 

Cadascú té una cara que el diferencia dels latres, malgrat que tinguem tots el mateix: un nas, 

dos ulls, dues orelles, una boca... 

 Us imagineu una cara amb dues boques i una sola orella? Seria una cara estranya i mal feta. 

Pero, ¿saps perquè tenim dues orelles i una sola boca?  

La cosa no és tan fàcil, però intentaré explicar-ho: tenim dues orelles i una boca perquè 

necessitem escoltar el doble del que parlem. 

 N‟hi ha que fan el contrari i s‟equivoquen, perquè qui no escolta no aprèn i qui no vol 

aprendre, per què ve a l‟escola? Suposo que per a res.  

Per això la natura és sàvia i ens ha fet amb una boca i dues orelles, per tal que siguem 

capaços d‟escoltar més i parlar menys. 
 

BONS COMPANYS 
 

 Es conta que una vegada un coix i un cec arribaren a la vora d‟un riu. Volien passar a l‟atra 

riba, però no hi havia pont. El coix digué al company: 

 -     Aquí hi ha un bon pas, però amb una sola cama no puc passar. 

El cec es lamentà: 

- Jo passaria, si ho pogués veure, però amb la meva ceguesa em fa por de caure a l‟aigua i 

ofegar-me. Què podríem fer? 

- Ja ho sé! –digué el coix –tu em portes a coll-i-bé, ja que tens bones cames i jo t‟aniré 

guiant perquè no caiguis a cap forat. 

Així ho van fer i van aconseguir travessar el riu, unint els seus esforços. 
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EL NEDADOR OLÍMPIC 

 

 A les últimes olimpíades, un nedador es va proclamar campió olímpic per només unes 

dècimes de segon respecte dels seus rivals. Imagineu-vos, només per unes dècimes de segon! 

Segur que per haver aconseguit aquesta diferència ha hagut d‟entrenar hores i hores, dies i 

dies, setmanes i setmanes, mesos i mesos, anys i anys... Segur que hi havia molts dies que 

estava cansat i que li feia mandra d‟anar a entrenar. segur que més d‟un dia va pensar: Va, 

avui no aniré a la piscinam, ja hi aniré demà... Però cada dia es treia  la mandra de sobre i hi 

anava. 

 Nosaltres som una mica com aquest nedador. Cada dia venim a l‟escola a treballar, a 

estudiar, a aprendre coses. Segur que més d‟un dia ens ha fet mandra aixecar-nos del llit i 

venir. Però hem vingut, és la nostra feina.  Dia a dia, setmana a setmana... Segur que d‟aquí 

uns anys, com el nedador, secobrirem que tots aquetes esforços que fem ara per aprendre 

coses han valgut la pena i que ens sentim més bé i som més feliços. Ànims i endavant! 

 

 

L’ORQUESTRA 

 

 Tots sabem el que és una orquestra. En una orquestra hi ha diferents músics que toquen 

instruments diferents; tots interpreeten la mateixa partitura segons el pentagrama que els 

correspon. 

 A més, és fàcil adonar-se si hi ha un ionstrument desafinat, o si el director és bo o no, o si 

el ritme és adient. Quan alguna d‟aquestes coses no va a l‟hora, la música sona estrident i es 

nota. 

 Una classe és com una orquestra. Cadascú de nosaltres és un músic i tot hem de tocar la 

mateixa música per tal que el curs funcioni. Quant un alumne desafina es nota de seguida; les 

coses no van com cal. Perquè una classe funcioni, necessitem possar atenció i assumir bé la 

nostra responsabilitat. 

 

 

EL VENEDOR DE LLAVORS 

 

 Conten que un dia, una senyora va anar a la botiga a comprar el que necessitava per a casa. 

Així que va arribar a la botiga, se n‟adonà que el venedor era Jesús. Com cal suposar, es va 

quedar molt sorpresa i li preguntà: 

- Què fas tu aquí? 

Jesús li va dir que havia vingut a donar una volta per la terra a veure com vivien els venedors           

i havia trobat feina en aquella botiga. 

- I què vens? 

- Doncs mira, jo venc llavors del que tu vulguis- contestà Jesús. 

- Llaviors posa‟m un grapadet de llavors de somriure per a tots aquells que estan tristos; 

posa‟m també una bosseta d„il.lusió pels qui estan cansats, un paquet de pau pels qui es 

barallen i mig quilo de respecte pels qui insulten. 

       Jesús se la va quedar mirant  i li va dir: 

- Ep, recorda que jo només venc les llavors; els fets els has de fer créixer tu! 
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EL TELEVISOR ESPATLLAT 

 

La setmana passada em va passar una cosa ben estranya. Quan vaig anar a engegar la tele 

per veure els dibuixos em vaig trobar que el televisor no s‟encenia. Vaig  cridar la mare. Ella 

ho va provar un parell més de vegades i després va avisar el tècnic. El tècnic li va dir que sí, 

que al cap d‟una estoneta s‟hi passaria. Van passar més de 3 hores i la mare el va tornar a 

trucar. Ell li va dir que li sabia molt de greu, però que tenia molta feina al taller i que vindria 

l‟endemà. Així van passar tres dies. Quan al final va venir, resulta que li faltava una eina; al 

cap d‟una bona estona va tornar, però no portava la peça espatllada i va haver de marxar de 

nou... Finalment, va agafar la tele i se la va endur al taller; quan avui ens l‟ha tornada ha dit 

que li sabia molt greu, però que ja se sap...  

He pensat que de vegades jo també sóc com el tècnic de la tele: dic als pares que faré una 

cosa i després no la faig fins que m‟han hagut d‟avisar més de 4 vegades. O també a l‟escola: 

vaig a classe i no porto el material que cal per treballar o no paro de moure‟m i aixecar-me... 

Tot són excuses per no fer la feina. O no? 
 

 

 

LA VISITA DE JESÚS 
 

 Una nit, quan estava pregant, Jesús em va dir: Demà et vindré a veure, amiga. Jo em vaig 

posar molt contenta. Em vaig llevar molt de pressa i vaig anar corrents a la cuina, a veure si hi 

havia Jesús. Però no. Hi havia la mare, que m‟havia preparat l‟esmorzar i que em demanava si 

podria comprar el pa quan tornés de l‟escola. Li he dit que sí i he sortit corrents cap al 

carrer; potser Jesús m‟estava esperant a la porteria... A l‟escala m‟he trobat la veïna del 

costat. No m‟és gaire simpàtica, però li he dit bon dia. Llavors m‟ha demanat si li podia llençar 

una carta a la bústia, que ella tenia la cama malament i no podia sortir al carrer. He agafat la 

carta i he anat cap a l‟escola. Mirava per tot arreu, però no he vist Jesús enlloc. Al cole he 

deixat un llapis al Miquel, que mai no en porta, mentre pensava on s‟hauria ficat Jesús. 

 En sortir del cole he comprat el pa i m‟he anat cap a casa esperant trobar-me‟l a casa Però 

res de res. Al vespre, quan resava, li he dit a Jesús, una mica enfadada:  

- Jesús, com és que no has vingut a veure‟m? T‟he esperat tot el dia!  

- Com, que no m‟has reconegut? La mare, quan et demanava que li compressis el pa, era 

jo; la veïna que et donava la carta, era jo; el Miquel que no tenia llapis, era jo. Com pots 

dir que no he vingut? 
 

 

EL CLUB DELS CANSATS 
 

 Avui parlarem dels qui han nascut cansats; aquells que s‟arrosseguen per l‟escola i que a 

casa no fan res.. És un club fet per a ells. En un poble que no recordo hi vivien uns que sempre 

estaven cansat. A la paret, hi havia escrit: 

- no facis tu el que pugui fer un altre 

- el treball és sagrat, no el toquis 

- es neix cansat i es viu per descansar 

- estima el teu llit com a tu mateix 

- descansa durant el dia per poder dormir a la nit 

- si vius amb algú que descansa, ajuda‟l 

- el treball és fatiga 

- no facis avui el que puguis fer demà 

- fes el que puguis, i si has de fer alguna cosa, que te la faci un altre. 
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LA PLASTILINA 

 

Aquest matí m‟he aixecat amb ganes de fer moltes coses. Quan he mirat per la finestra he 

vist que plovia. Llavors he pensat que podia fer dues coses: o enfadar-me perquè avui no fa 

sol o pensar que l‟aigua anirà molt bé per les plantes i els arbres. La mare em diu que avui no 

podrà venir a  buscar-me  a l‟escola al mgidiai que m‟hauré de quedar a dinar. També puc 

pensar dues coses: al migdia no podré venir a casa a jugar amb les joguines o pensar que 

podré estar tot el migdia jugant amb els amics que es queden a dinar a l‟esola. Cada dia és 

com una pastilla de plastilina: depén de com, puc fer una bola per llançar-la al cap d‟un altre o 

modelar una joguina per jugar els dos junts. De mi depèn que avui m‟ho pogui passar bé o 

pensi que tot és un rotllo. 

 

 

 

ELS DOS FILLS 

 

 Una vegada hi havia una parella que tenien dos fills. Un dia, la mare va entrar al menjador i  

va dir a un dels seus fills: 

- Si-us-plau, que em pots anar a comprar una mica de pa pel sopar? 

- Sí, mare. Ara mateix hi vaig. -  va repondre el fill. Però es va quedar mirant la tele i no 

hi va anar. 

Al cap d‟una estona, la mare va dir a l‟altre fill: 

- Si-us-plau, que pots parra la taula, que estic enfeinada a la cuina? 

- Ara no puc, que estic acabant de pintar un dibuix – va dir el fill.  

La mare, amoïnada, va tornar a la cuina. Al cap d‟un moment, el fill s¡hop va repensar i va anar 

a parar la taula. A l‟hora de sopar, la taula estava ben parada, però no hi havia pa. 

Quin dels dos fills va fer el que la mare els havia demanat? Oi que de vegades diem que 

farem moltes coses i a l‟hora de la veritat no em fem ni la meitat?  

 

 

 

EL FULL EN BLANC 

 

Agafeu un full en blanc i pinteu-hi un puntet negre al mig. Ensenyeu-lo a un altre i 

pregunteu-li què hi veu. Segur que et diu que hi ha un puntet negre.  

És veritat, oi que sí? Però també és veritat que hi ha tot un full en blanc al voltant del 

puntet i que no l‟has dit. 

Moltes vegades, quan parlem o pensem en un altre nen o nena, només ens fixem en aquell 

puntet negre, en el que no ens agrada d‟ell o d‟ella. Diem que és baix, que no sap dibuixar, que 

no sap jugar, que no calla....  

Però no diem que sap cantar molt bé, que sap fer la tombarella, que suma molt bé, que mira 

d‟ajudar als altres... 

Com és que moltes vegades comencem criticant, insultant.... i no pas dient el que té de bo 

l‟altre? Oi que si parléssin de nosaltres el que ens agradaria més seria que diguessin el que 

sabem fer bé i no només el que ens costa o no ens surt? 
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