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la Pasqua a casa 
 

 

Benvolguts/des alumnes de 5è i 6è i benvolgudes famílies,  

 

Aquest diumenge que ve, dia 5 d’abril, celebrarem Diumenge de Rams. Amb aquesta festa 

rememorem l’entrada de Jesús a Jerusalem, on una gran multitud de gent l’esperava amb les palmes 

i amb branques de llorer i d’olivera per donar-li la benvinguda.  

 

Aquí és típic decorar les palmes i els palmons amb cintes, figuretes i, fins i tot, amb alguna 

llaminadura. Aquest any, però, serà una Pasqua ben diferent. 

 

L’equip de mestres de 6è us volem donar una idea: construir vosaltres mateixos/es la vostra 

palma i adornar-la d’una manera molt especial.  

 

Anem per parts: 

1. Com puc fer la palma? 

Amb aquest tutorial, aprendreu a fer les fulles (us animem a reutilitzar fulls que tingueu per 

casa i que ja no serveixin). [Feu clic aquí per accedir al tutorial] 
 

2. Quan ja tingueu les fulles que us interessi fetes, cal que les lligueu com us mostrem en 

aquest vídeo que hem fet nosaltres. [Feu clic aquí per accedir al vídeo] 

 

3. I el pas més important de tots, decorar la palma! Per fer-ho cal que escriviu a les fulles de la 

palma els noms de totes les persones que us vinguin al cap: persones a qui voleu donar les 

gràcies, persones a qui vulgueu enviar ànims, persones a qui trobeu a faltar, persones a qui 

vulgueu fer una forta abraçada...  

 
Un cop tingueu les fulles ben decorades amb els noms de totes aquestes persones, les lligueu bé i… 

ja tindreu la vostra palma llesta!        

 

Els vostres mestres us volem desitjar una molt bona Pasqua! 

 

Tenim moltes ganes de veure-us!  

https://www.youtube.com/watch?v=pGlx0joY6XQ
https://drive.google.com/file/d/1SFOi7_-mwBoYdG7icjlYcvdlH6T3vggH/view?usp=sharing

