
BONES PRÀCTIQUES 
EN PASTORAL

COL·LEGIS DIOCESANS

COL·LEGI: ESCOLETA   SANT  JOSEP  OBRER



ACTIVITAT

OFRENA   FLORAL  A  MARIA



A qui va adreçat? 
persones i col·lectius involucrats

nivell de participació.

*A  TOTS  ELS  ALUMNES  DEL  CENTRE.

*TOT  EL  CLAUSTRE,  PERSONAL  DE  NETETJA, 

* TOTHOM  PARTICIPA  PUNTUALMENT.



Objectius que perseguim/missatge 
a transmetre

Donar a conèixer la mare de Jesús també com 
a mare nostra.

Acostar la figura de Maria, als infants.

Comparar els valors que té Maria, als valors 
de la nostra mare.

Acollir a Maria al nostre cor, com ella ens acull 
a nosaltres.



Metodologia
Cada dilluns per grups, els infants acompanyats 
de les seves mestres, han pujat al racó de Jesús. 
Primer fem la presentació i entre tots explicam per 
què avui som aquí amb una flor.

Donen una besada a la imatge de la Mare de Déu i 
han posen la seva flor a un gerro. 

Amb un clima se silenci se repeteix una petita 
pregària i cantam una cançó. Per acabar lis dono 
una targeta amb la imatge de la Mare de Déu amb 
nins i al darrera una pregària, per dur-se’n a casa.



Recursos utilitzats

El racó de Jesús, amb  la imatge de la Mare de 
Déu com a figura central, amb tots els icones i 
elements que sempre tenim.

Les targetes (o punts de llibres) que els 
donarem a cada infant i la mestra.

Gerros preparats per posar les flors.



Valoracions a 
realitzar/avaluació/resultats

Quan tots han passat a fer l’ofrena floral, duc 
la imatge de la Mare de Déu i els gerros amb 
les flors a l’entrada de l’escoleta, per què 
tothom vegi i tingui a prop la Mare de Déu, 
envoltada de les flors que els infants li han 
duït. 

La implicació de les mestres acaba quan han 
fet s’ofrena, ningú s’ocupa de les flors, 
canviar aigua... mes que ses dones de neteja i 
jo.



Imatges de l’experiència


