
ESCOLA DIVINA PROVIDÈNCIA 



 

QUÈ FAREM I COM HOM FAREM ? 
* Dos dimecres al mes de 15,00 a 16,00h 

* Assistència d’una Missa Jove mensual fent recorregut per les diferents escoles i 
parròquiers de Mataró. !a Missa Jove: 30/11/19 a les 17,00h a l’Escola Divina 
Providència 8Missa i pica-pica) des de 1r fins a 4t ESO 

* Trobada Pastoral Jove mataró 14/12/19 a les 17,00h a l’Escola del Sagrat Cor (La 
Coma) des de 1r fina a 4t ESO 

* Assistència de tres xerrades a càrrec del Mossèn Litus  

    Descobrir l’Advent (per determinar) 

    Descobrir la Quaresma (per determinar) 

    Descobrir la Pentecosta (per determinar) 

*   SENT LA CREU 1/03/2020 a La Sagrada Família Barcelona 

* 1ª Convivències Quaresmals a Llinars Delegació Joves Cristians BCN 14 i 15 de març 3r 
i 4t ESO. 

* 2ª  Convivències /Jornadea prèvies a la confirmació 23 i 24 de maig Escola Divina 
Providència. Diumenge 24 vindran altres escoles. 

*              - Dinàmiques de grup 

 - Descobrir l’Esperit Sant (fruits i dons)  

                - Confessió  

 - Preparació del manifest                   

* Tabor 26,27 i 28 juny a partir de 3r i 4t ESO La Salle Bonanova Barcelona 
 



 

*PASTORAL 
 

*a)  Promoure el creixement humà de 

les persones en les seves diverses 

dimensions. 

*b)   Proposar la fe cristiana que és 

humanitzadora, en un clima de 

llibertat i opció personal de vida. 

 



 PROGRAMACIÓ 
*OBJECTIUS 

*El sagrament de la confirmació suposa pels nostres 

joves la conclusió del seu procés  

*d’ iniciació cristiana, rebent els dons de l’Esperit 

Sant (fortalesa, ciència, sabiesa, pietat, consell, 

enteniment i temor a ofrendre a Déu). 

*Treballar la figura de Jesús, apropament als joves 

(des del seu naixement fins la seva passió, mort i 

resurrecció). 

*Traballar l’Església com a espai acollidor. 

*Aprofundir en el coneixement de la Fe Cristinana. 

 

 



 

*COM HO FAREM? 
 

* Enfortint la Catequesi de Confirmació a partir d’activitats 
dinàmiques (dinàmiques de grup, jocs, projecció de pel·lícules, 
notícies de l’actualitat… que conviden als joves a participar 
activament dels temes proposats prèvia reflexió.  

 

* Fent ús de material TIC  (tests, evangelis projectats…) com a 
mitjà de la interacció i aprenentatge amb els joves. 

 

* Voluntariat (trobar la satisfacció d’ajudar els a,ltres sense rebre 
res a canvi) Ex: Campanya recapta d’aliments Nadal (sempre 
acompanyats per  un adult ) 

 

* A més de totes les activitats explicades abans, també es 
realitzaran sotides per Mataró / Barcelona (catedral, temples, 
rutes cristianes…)  

 
 

  

 



*CELEBRACIÓ CONFIRMACIÓ 

 

*Celebració del sagrament 9/05/2020 Sr Bisbe 
Toni Vadell o el 6/06/2020 a Santa Maria o 
Santa Anna a mans del Sr Cardenal Omella o 
el Sr Bisbe Sergi Gordo a les 17,00h 

 

 

  
 







 



 





MOLTES 

GRÀCIES !! 

 


