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1. Posa les plantilles sobre les cartolines i retalla les peces amb les estisores, 
guiant-te amb la foto pels colors. 

2. A la part del darrere del cor enganxa la Creu. Posa cola a la part de les espi-
nes de la corona, enganxa-la a la part frontal del cor. Doblega la resta de la tira 
i col·locala a la manera d’un cinturó. Enganxa només els extrems amb una mica 
de cola. Enganxa les peces de les flames. Deixa assecar.

3. En acabar, pots fer la següent pregària:
“Jesús: Gràcies pel vostre immens amor. Aquest dia i per sempre vull oferir-Vos tot el que 
faci, tot el que pensi, tot el que senti. Jo confio en Vós i cada dia de tota la meva vida vull 
ser com Vós.  Sagrat Cor, en Vós confio! Amén.” 

Objectiu: Explicar als nens la devoció del Sagrat Cor i com podem oferir-li 
tot el que som i tot el que fem, perquè volem estar al costat del seu cor, ple 
d’amor :)

Què necessitem: Cartolina vermella, marró, taronja i groga, estisores i 
cola de barra.

Adreçat a: Infants de 6 a 9 anys. 

Nota: Pots escoltar les cançons que et proposem a la web mentre fas 
aquesta activitat manual i pensar en que Jesús és un amic que sempre 
està amb tu i en qui pots confiar SEMPRE.

Confia en Jesús!
Quan una persona té un 

amic de debò, pot confiar en 
ell. Jesús és un amic únic, que 
mai no falla, per això podem 
dir-li “En vós confio”, segurs 

que sempre serà amb 
nosaltres

Consagro i li ofereixo a Jesús tot el que llegeixo i tot el que faig. I confio 
en Ell!
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Has fet aquesta activitat 
amb la teva família?
Digues als teus pares que ens enviïn la foto del 
resultat i la penjarem a la nostra web amb el 
teu nom!

santsadurni534@bisbatdeterrassa.org
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