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OBJECTIUS
MATERIALS
ACTIVITATS
RECURSOS WEB

• Presentar un nou curs amb nous objectius i noves mirades.
• Desenvolupar, fer créixer i interioritzar la intel·ligència espiritual i emocional.
• Apropar-nos a Jesús i a Sant Josep Manyanet
• Reflexionar sobre nosaltres mateixos i sobre com som com a classe
- Cartell
- Fitxa
https://www.youtube.com/watch?v=jKV04-8sHR4 (vídeo pare Manyanet)

El cartell:
Comencem un nou
curs i el volem encarar
donant
importància
tant
a
la
part
emocional com a la
part intel·lectual. El
cor i el seny ens
ajuden a anar pel bon
camí, a prendre bones
decisions, seguint els
passos de Jesús, que
sempre està amb
nosaltres. Els alumnes
han de desenvolupar
totes
les
seves
capacitats i habilitats i
creure en ells, per
anar
creixent
i
construint el seu futur
al costat de Jesús.
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Les dinàmiques
Per poder aconseguir els objectius que ens plantegem es proposa una dinàmica que
permetrà als alumnes reflexionar sobre ells mateixos, al voltant de l’Evangeli “Mt 28,
20” que ens parla de que Jesús ens estima i està al nostre costat, i hem de tenir-lo com a
model.
1. Reflexió: Els alumnes han de fer una valoració sobre ells mateixos. L’activitat
consisteix en reflexionar sobre quines creuen que son les seves fortaleses i les
seves debilitats, és a dir, quines coses creuen que fan bé i en quines poden
millorar, tant a nivell d’estudis com a nivell familiar, d’amics...
2. Realització de la fitxa: Un cop hagin reflexionat, hauran d’omplir una graella per
deixar-ho per escrit.
3. Posada en comú: Posteriorment, es pot comentar entre tots establint una petita
conversa, o bé que cada alumne faci una petita presentació.
4. Debat: Un cop s’hagi parlat al respecte, entre tota la classe es poden pensar
possibles solucions per tal de poder millorar en les debilitats presentades.
5. Exposició: Si es vol, per tal que quedi constància i els alumnes ho puguin anar
recordant, es pot buscar algun lloc per poder-ho penjar i fer una petita exposició.

Preparació de la celebració:
És important que els nens sàpiguen quin dia aniran a la capella i què hi faran;
també, que hi participin, portant les ofrenes, llegint alguna cosa fàcil, cantant i
fins i tot, elaborant les mateixes ofrenes. Com podem observar al guió de la
celebració (descarregar PDF), per a les ofrenes se’ns demana un cor i una
bombeta, símbols presents en la pedagogia manyanetiana (Educar el cor i
l’intel·lecte). Ajudem-nos de la creativitat, la cooperació i cuidem l’estètica del
producte. Recordem que és una celebració religiosa i hem de donar-li
importància, temps, dedicació,... Per altra banda, els nens han de cantar; per això
han d’assajar abans d’anar a la capella. Aprofitem una sessió de classe per a
preparar tota la celebració: cantar, veure el vídeo suggerit, les imatges que s’hi
projectaran, elaborar les ofrenes, llegir,...
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LES MEVES FORTALESES I DEBILITATS
En relació a...
Mi

Família

Amics

Estudis

...

FORTALESES

DEBILITATS

