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Benvolguda família,         

El curs s’acaba i, pensant ja en el proper, els grups del Moviment Janer comencen una tasca 

prèvia per tal de planificar la catequesi de Primera Comunió. Per aquells de vosaltres que sentiu 

parlar per primer cop del Moviment, us direm que aquest aplega diversos grups: infants, 

adolescents joves i adults que, mantenint unes característiques pròpies, se senten units en una 

proposta formativa, celebrativa i evangelitzadora, inspirada en l’estil d’Anna Maria Janer. Es 

tracta d’un grup de persones en continu dinamisme creixent, que vol donar respostes a les 

necessitats humanes del moment. 

Com a pares, mares, educadors, intentem transmetre als nostres fills una sèrie de valors, que els 

formin com a persones i identifiquin la seva manera d’actuar. També com a comunitat de 

creients que som, la FE ha de ser el que doni, sentit i marqui el nord del nostre dia a dia. El 

Moviment Janer es posa al vostre servei i al dels nens i nenes que el curs 2015/16 han de fer 3r i 

4t de Primària per tal d’ajudar-vos en la tasca de transmissió de la Fe.  

 

En concret, i per a aquestes edats, oferim la possibilitat de dur a terme la Catequesi de Primera 

Comunió.  

Us avancem que el curs vinent, les sessions de catequesi amb els nens i nenes tant de 3r com de 

4t d’Educació Primària es faran els dimecres de les 14 a 15h.  

Ja hem parlat amb els responsables de l’AMPA i l’EMOL per a que en aquest horari no posin 

cap activitat per als nens/es d’aquests dos cursos. 

Per aquest motiu, si esteu interessats en què els vostres fills/es participin de la catequesi de 

preparació al Sagrament de l’Eucaristia, heu d’omplir la butlleta que us entregarà el vostre fill/a 

en paper. 

Si us plau, retorneu la butlleta al  TUTOR/A  del vostre fill/a abans del dijous 19 de juny. 

 

Moltes gràcies per la vostra atenció. 

L’Equip de Catequistes   


