
ELS SANTS DE 
CINQUÉ

Eren feliços els nostres “noms”?



Sants de 5é

23 de JuliolDia del Sant

Buscava la felicitat, fins que la va torbar en un 
convent cister, on es va convertir i batejat

Era feliç?

Era musulá important, es va convertir al 
crsitianisme i va intentar convertir a la familia

Qué va fer?

Va naixer a CarletD’on era?

Sant BernatNom del Sant

Bernardo Cortés TormosAlumne



Sants de 5é

19 de marçDia del Sant

Dels homes més feliços que es coneixEra feliç?

Era el marit de la Verge María. Va ser el pare 
putatiu en la terra del Jesucrist.

Qué va fer?

De la estirpe de David, era de BetlemD’on era?

Sant Josep (és el nom del seu pare)Nom del Sant

Guacimara Martínez SuarezAlumne



Sants de 5é

26 de JuliolDia del Sant

Sí encara que no tenía fills, continuava resantEra feliç?

No podía tindre fills, per fí Deu la va escoltar i li va 
concedir una filla, que serà Maria, la Mare de Déu

Qué va fer?

NazarethD’on era?

Santa AnaNom del Sant

Ana Guerrero LópezAlumne



Sants de 5é

12 de gener, día que va ser martiritzadaDia del Sant

Sí, en una vida entregada al servei dels demésEra feliç?

Era de familia rica, encara que no va voler riqueses per a ella. Es va 
dedicar a fer obres de misericordia com curar a malats, visitar a presos, 
ajudar als pobres,…
Va ser portada al circ per a diversió dels romans, però el lleò en lloc de 

destrozar-la, li va fer caricies i va començar a xuplar-la.

Qué va fer?

De mare rusa i pare romàD’on era?

Santa Tatiana de RomaNom del Sant

Tatiana Estarlich GarcíaAlumne



Sants de 5é

13 de juny, el día que va morirDia del Sant

Sí, entregant la vida pels demésEra feliç?

Va ser predicador i va convertir a molts al 
cristianisme. Aixi com va ensenyar a molts

franciscans

Qué va fer?

Lisboa, encara que va viure a ItaliaD’on era?

San Antonio de PaduaNom del Sant

Antonella Hernandez PérezAlumne



Sants de 5é

24 de  junyDia del Sant

Tant feliç, que va entregar la vida per anunciar dir
les veritats i anunciar a Jesus.

Era feliç?

Va ser un predicador. Va predicar i profetisar la vinguda
del mateix Jesucrist. Demanava el penediment dels
pecats i anunciava la justicia de Deu. Aixa com

batejava als arrepentits. Va batejar al mateix Jesucrist

Qué va fer?

De JudeaD’on era?

Sant Joan BatisteNom del Sant

Juanz Sanchez GuerreroAlumne



Sants de 5é

5 d’AbrilDia del Sant

Abans de morir, li van dir que renunciara publicament de la fe, 
ella no ho va fer, va preferir morir abans de fallar-li a Deu. 

Era feliç?

Va amagar llibres sagrats (les Sagrades Escritures) en contra del edicte
del emperador Diocleciano. Per aixó, junt a les seures germanes, va ser 
cremà en la foguera.
Gràcies a persones com elles i com als monjes dels monestirs, podem
gaudir i llegir hui molts dels llibres sagrats.

Qué va fer?

Va naixer a TesalònicaD’on era?

Santa Irene (és el nom de la seua germana)Nom del Sant

Aitana Paula SolerAlumne



Sants de 5é

15 d’Agost – mateix dia de l’asuncio de la Verge
María

Dia del Sant

Els cristians estaven en guerra i es van 
encomenar a la verge, per a que els ajudara. La 
batalla va ser guanyada al principi del día, es a 
dir, al alba. Desde eixe día teninen advocació a la 
mare de deu del alba.

Qué va fer?

Santa Alba (la primera llum del día)Nom del Sant

Alba Lorente PerezAlumne


