
 
 
 

Estem preparant 

els pilars de la 

nostra Torre. 

Unim els nostres 

tresors per crear 

una base sòlida 

d’amor cap a la 

humanitat. 
Expliquem els 

valors dels nostres 

tresors. 

Ja l’hem acabat! Quina 

il·lusió formar part d’aquest 

gran familia. 



Tots som torres 
de la mateixa 
humanitat

UN TEMPLE PLE D'AMOR

3. Composem rimes. 

6. Assaig general5. Ens preparem per l'audició

4. Escrivim la cançó creada

2. Pensem rimes per la nostra cançó

1. Parlem de la Sagrada Família



  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Motivació i  

explicació 

del projecte 

 

 

Primer contacte  

amb el Temple i 

 Gaudi 

 

 

Taller 

 d’estrelles 

Dinàmica de 

creixement en 

valors de grup 

Folrem materials 

reciclats per a 

construcció 

 

Dinàmica de 

creixement 

personal 

 

Persones que 

ens acompanyen 

en el nostre 

creixement 

 

Construcció  

de la nostra 

 torre 

 

Simbolisme  

de les Torres 

 

ToTs som Torres d’una maTeixa humaniTaT 
Alumnes 3er Primària 



Tots som torres d'una 
mateixa humanitat

C 0 r a z o n i s t a s
Q u a r t  P r i m à r i a



Tots som Torres d’una mateixa Humanitat  

 

1.Motivació. Què sabem i què ens proposen fer ?
•Presentació de la construcció de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família.

•Informació de la Declaració Universal dels Drets Humans.

•Repàs dels valors que eduquem  a l’escola. 

2. Reflexió. Drets i valors. 
•Parlem dels drets i de les valors i conectem amb el sabem i les nostres experiències 

•Llistat de drets i valors. 

3.Plantejament. Com ens construïm com a persones 
humanes?
•Debat de com ens construïm com a persones teint de referència els drets i els valors.

•Sorgeix la idea, la clau: amb els nostres valors podem  ajudar i defensar  els drets de les 
persones .

4. Idea artística. Com expressem la idea?
•Plantegem de quina manera podem expressar els drets i els valors : plástica, expressió 
corporal.

•Idea: amb les mans i amb objectes.

5. Resultat de l'expessió amb les mans. 
•Assaig i fotografia de les expressions proposades pels nens i nenes. 

6. Producte final.
.Iprimim les fotografies i les coloquem en forma de torre.

. Els nostres valors han de ser la base dels drets de les persones. La Mare de Déu 
il·lumina el nostre camí.

Nens i nenes de 5è de Primària del Col.legi                
SAGRADO CORAZÓN CORAZONISTAS 



Estudiamos qué es un Salmo, qué 
características tiene y qué temas se 
tratan. Leemos unos cuantos y extraemos 
ideas para realizar un Salmo a la torre de 
la Madre de Dios.

05
Los Salmos en 
la Bíblia

Estudiamos el arte único del genial Gaudí. 
Nos adentramos en la simbología de la 
Sagrada Familia. Disfrutamos mucho 
descubriendo lo enamorado que estaba 
de Dios y su creación; la naturaleza.

03

La destrucción 
de un torre01 Vemos un vídeo sobre la destrucción de la 
torre de Babel. Extraemos actitudes sobre 
la destrucción de una torre y aprendemos 
lo que no se debe hacer.

El universo de Gaudí

02

Salmo a la torre
de María

La construcción 
de una torre
Vemos un vídeo sobre la construcción de 
la Sagrada Familia. Aprendemos a 
trabajar en cooperación, animados por el 
Espíritu de Dios, al estilo de Gaudí.

Confío en ti

04Somos torres de una misma 
humanidad. La confianza en uno 
mismo, en los demás y en Dios nos 
"construye" como seres humanos, 
libres y críticos, para la formación de 
una humanidad de hijos de Dios.

06
Salmo a la torre de 
María
Con todas las ideas trabajadas en este 
proyecto, componemos nuestro Salmo 
dedicado a la torre de la María.

c0razonistas  -  6ºEP



07

Salmo a la torre
de María

c0razonistas  -  6ºaEP

¡Aleluya! 

Cantad a María por su excelsa torre. 

reuníos en su coronación con su 
apostolar estrella. 

Alabad el nombre de su torre: torre de 
María, 

de majestuosa altura, iluminada noche 
y día. 

Que se alegre el mundo por el interior 
de tu torre, Madre, 

bañada por el sol, llena de luz y belleza, 
diecinueve tonos de blanco se reflejan. 

Que los fieles celebren su altura, más 
de un centenar de metros apuntando 

hacia la luna. La torre de tu hijo Jesús te 
superará en altura, lo que el amor de 

una buena madre procura. 

Con vítores a ti, torre mía, cuatro torres 
gemelas te cuidan con alegría, y con la 

fuerza de su Palabra divina; son las 
torres evangelistas. 

Para acercar a los fieles al amor de Dios 
es de azul celeste tu factura, torre 

guapa como ninguna, cuidas a los fieles 
con maternal dulzura. 

Cantad la obra del genial arquitecto de 
Dios, tu fiel hijo Gaudí. Te diseñó a ti, 

torre fulgente, llena de flores 
delicadamente. El genial arquitecto 
inspirado en tu creación; diseñó de 

corazón. 

¡Aleluya! Eres torre para Dios, coronada 
con la estrella de doce puntas y a la 
ciudad de Barcelona iluminas toda, 

nuestra preciosa torre molona. 



Cadascú de nosaltres ha realitzat una 
lletra modernista envoltada d’un 
trencadís.  
Cada lletra expressa un valor important 
en la nostra educació. 

05
La feina 
individual

Treballem l'art únic del genial Gaudí. Ens 
endinsem en la simbologia de la Sagrada 
Família. Gaudim molt descobrint 
l'enamorat que estava de Déu i la seva 
creació; la naturalesa.

03

La destrucció 
d'una torre01 Veiem un vídeo sobre la destrucció de la 
torre de Babel. Extraiem actituds sobre la 
destrucció d'una torre i aprenem el que 
no s'ha de fer.

l'univers de Gaudí

02

Trencadís de valors
humans

La construcció 
d'una torre
Veiem un vídeo sobre la construcció de la 
Sagrada Família. Aprenem a treballar en 
cooperació, animats per l'Esperit de Déu, 
a l'estil de Gaudí.

Confio en tu

04Som torres d'una mateixa humanitat. 
La confiança en un mateix, en els 
altres i en Déu ens "construeix" com a 
éssers humans, lliures i crítics, per a la 
formació d'una humanitat de fills de 
Déu.

06
La feina colectiva
El conjunt de lletres ens identifica com a 
grup.  Hem format l'enunciat 
CORAZONISTAS BARCELONA.

C 0 r a z o n i s t a s  -  P r i m e r  d ' E S O



07
Trencadís de 
valors humans

c 0 r a z o n i s t a s  -  P r i m e r  d ' E S O



Un DIN-A3 de cartó de 1 cm, una cartolina 
DIN-A4 de color vermell, cola blanca. I fent 
les siluetes que després especejarem.

05
Material i 
especejament 
de l'escenari

Treballem l'art únic del genial Gaudí. Ens 
endinsem en la simbologia de la Sagrada 
Família. Gaudim molt descobrint 
l'enamorat que estava de Déu i la seva 
creació; la naturalesa.

03

La destrucció 
d'una torre01 Veiem un vídeo sobre la destrucció de la 
torre de Babel. Extraiem actituds sobre la 
destrucció d'una torre i aprenem el que 
no s'ha de fer.

l'univers de Gaudí

02

Tots som torres d'una 
mateixa humanitat

La construcció 
d'una torre
Veiem un vídeo sobre la construcció de la 
Sagrada Família. Aprenem a treballar en 
cooperació, animats per l'Esperit de Déu, 
a l'estil de Gaudí.

Confio en tu

04Som torres d'una mateixa humanitat. 
La confiança en un mateix, en els 
altres i en Déu ens "construeix" com a 
éssers humans, lliures i crítics, per a la 
formació d'una humanitat de fills de 
Déu.

06
Construcció de 
l'escenari
Cadascú de nosaltres fa un escenari. És 
l’escenari en el qual es representa la 
nostra educació. El paper més destacat és 
el de la nostra mare. 

C 0 r a z o n i s t a s  -  S e g o n  d ' E S O

07
Elaboració del teló

Fem un teló per escenificar, com si fos un 
teatre, aquestes escenes de la nostra 
vida.



El conjunt de peces formarà una torre 
heptagonal. El baldaquí de l’altar major de 
la Sagrada Família és heptagonal, ja que 
són set els dons de l'Esperit Sant

10

Guarniment 
interior08 Posem bonic l'interior dels nostres 
"teatres" amb molta dedicació, creativitat 
i amor.

Construcció de la 
torre

09

Tots som torres d'una 
mateixa humanitat

Remat superior 
de la torre
En la part superior de la torre hem recollit 
aquelles fites aconseguides 
col·lectivament pel grup classe. Són les 
que ens fan gaudir i ens uneixen com a 
grup. 

C 0 r a z o n i s t a s  -  S e g o n  d ' E S O


