LA CATEQUESI: Ajudar a créixer la llavor de l’Amor de Déu que reberen en el baptisme
Vosaltres els pares, en el moment del baptisme dels vostres fills, us vau comprometre en educar-los
en la fe i en els valors cristians i a iniciar-los en el seu moment a la vida cristiana. Ara és el moment!
Per això us apropeu a la parròquia per complementar l’educació religiosa i espiritual dels vostres fills
mitjançant els sagraments de l’Eucaristia i la Confirmació.
La catequesi s’insereix dins el procés de creixement de l’infant i segueix un itinerari que s’articula a
partir de tres etapes: despertar a la fe, iniciar a la vida cristiana i personalitzar la fe. És una tasca que
s’inicia a casa en els primers anys de la vida i que després comparteixen la família i la comunitat
cristiana.
És un procés d’iniciació i creixement en la vida cristiana que va dels 7 als 12 anys. No és un
ensenyament doctrinal, tampoc es tracta sols de saber coses, sinó que és un procés personal de
maduració en la fe, compartit en família i d’incorporació progressiva en la comunitat. Això fa que els
infants reconeguin com a significatius en la seva vida els valors i comportaments cristians.
Aquesta formació es concreta de la següent manera:
• 7/9 anys (2n i 3r de primària), dos cursos de catequesi al final del segon rebran la primera
comunió.
• 9/10 anys (4rt de primària), postcomunió, cada diumenge abans o després de la celebració
dominical, on participen activament com escolans.
• 10/12 anys, (5è i 6è de primària) catequesi de confirmació, segons les disponibilitats dels
infants i si es possible formar grup, els divendres o dissabte per la tarda o el diumenge al matí.
La catequesi es completa amb l’assistència a l’eucaristia dominical. Reben el sagrament de la
confirmació el mes de novembre de l’any que han acabat la Primària i han començat l’ESO.
Totes les sessions són setmanals, duren una hora i segueixen el calendari escolar de l’àmbit local de
Salou. Per la catequesi de comunió el dia de la setmana dimarts o dijous, segons l’any d’inici, és el
mateix durant els dos anys que dura la catequesi.

CRITERIS D’INSCRIPCIÓ
Els infants han de rebre la catequesi d’iniciació cristiana en la parròquia on pertanyen. Podran
inscriure’s a la catequesi els de fora de la parròquia, els infants que estiguin escolaritzats en un
centre escolar de Salou o els pares treballin a Salou.
Excepcionalment s’admetran infants d’altres parròquies sempre que la raó sigui acceptable i que el
rector de la parròquia corresponent l’autoritzi expressament.

ELS PARES
Implicació dels pares perquè en família es complementi el que els infants van aprenent a les sessions
de catequesis. Els pares rebran per correu electrònic materials formatius per tal de poder
acompanyar els seus fills en cada moment. A més presencialment cal:
✓ L’assistència a les trobades i reunions, una al mes, mentre els infants estan a la catequesi,
de 17:30h a 18:30h.
✓ Acompanyar i participar en les eucaristies familiars, una al mes, que es fan els dissabtes a la
tarda, a les 19:00h.

ELS INFANTS
✓ Assistència a les sessions setmanals de 17:30h a 18:30h, es porta control d’assistència. Els
infants estan 45’ a la classe amb el grup i el catequista; els darrers 15’ es troben tots els grups
a l’església on es conclou la sessió pel part del mossèn.
✓ Assistència i participació en les eucaristies familiars, una al mes, que es fan els dissabtes a
la tarda, a les 19:00h. També es porta control de l’assistència.

EL GRUP DE CATEQUESI
Els infants es reconeixen i es coneixen a través del treball en el grup, on descobreixen personalment
al Jesús amic juntament amb els seus amics i amigues del grup de catequesi, fent a la vegada
l’experiència de comunitat. El grup de catequesi es manté el mateix, almenys durant els dos anys
de catequesi de comunió, i no es pot canviar de grup durant aquest temps.
A cada grup s’assigna u o dos catequistes que seran els mateixos durant els dos anys que dura la
catequesi comunió.
Els grups es confeccionen a partir dels següents criteris: Idioma, català o castellà; escola de
procedència, es barregen totes les escoles mirant que no quedi un infant sol; el gènere, nens i nenes.
La primera comunió també la rebran tots junts, cada infant amb el seu grup, en la mateixa
celebració que tindrà lloc un dels diumenges del mes de maig del segon any. Es comunica la data
nou mesos abans.
En el cas de dos germans no bessons, que trencant el criteri de la parròquia de que l’infant fa la
comunió amb el seu grup, la vulguin fer junts, el criteri és que el germà gran espera el germà petit.

ELS LLIBRES
El Catecisme, que serveix pels dos anys, és el llibre de referència i text bàsic. En ell es recullen els
continguts essencials de la fe cristiana i els seu valors, presentats en un llenguatge a l’abast i
entenedor pels infants.
El Quadern de Classe, diferent per a cada curs, és un material pedagògic per treballar els continguts
del Catecisme, que en cap moment el substitueix.
A més als infants se’ls si van donant altres materials. Els infants els han de dur, el Catecisme i el
Quardern de treball, a cada sessió de catequesi, juntament amb els llapis de colors.

