Dinàmica Advent/Nadal:

Cuidant el Nadal
CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR
Curs 2018/19

OBJECTIUS

MATERIALS
ACTIVITATS
RECURSOS WEB

• Ensenyar que l'Advent és la preparació de la vinguda de Jesús al món i als nostres cors
•Preparar el nostre interior i el nostre entorn per al naixement de Jesús
•Treballar els sentiments i les emocions que ens provoca el Nadal i viure’l en família
•Ajudar a estructurar el pensament a partir de les rutines i mapes del pensament
• Conscienciar de la importància d'interioritzar els valors que ens transmet la Sagrada Família
• Conèixer o recordar Sant Josep Manyanet, com el Profeta de la família
- Calendari d’Advent
- Targetes de desitjos i compromisos
- Cartell
- Una o dues caixes de cartró
- http://pastoral.manyanet.org/wordpress/ Taller Naza-Red

El cartell:
En
aquests
dies
ens
preparem per al naixement
de Jesús. És un moment
perfecte per a reflexionar
sobre les nostres accions i
sobre com ens agradaria i
desitjaríem que aquestes
fossin. Cada dia avancem
una mica més en el camí cap
a Jesús i hem de tenir cura
d'això. Per això, cada dia
tenim l'oportunitat d'enfocarnos de nou en el que volem
amb
un
desig
i
un
compromís. En aquest camí
que anem a realitzar, és
important donar rellevància tant als aspectes que tenen a
veure amb la nostra part més intel·lectual (cervells); com
als que es relacionen més amb la nostra part emocional
(cors).
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La dinàmica
No focalitzarem les activitats dins de cada setmana de la Litúrgia, sinó en el
temps de l'Advent en general, a partir del calendari, tenint en compte cada
dia.
Proposem tres evangelis en format còmic i vídeo, als quals podreu accedir
a partir de l'enllaç. Recomanem posar un cada setmana per anar situantnos al llarg d'aquestes.
Es proposa dins de l'activitat una part opcional que creiem que enriqueix la
dinàmica. També, es proposa una activitat extra com a conclusió.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
-

La dinàmica es desenvolupa al voltant del calendari d'Advent. L'objectiu és
que els alumnes tinguin un moment per a la reflexió. Cada alumne tindrà
el seu calendari individual on haurà d'anotar cada dia (en els tretze dies
escolars) un desig i un compromís/consell/repte.

-

Durant aquests dies, es pot donar llibertat en quant a l'elecció dels
aspectes sobre els quals reflexionar, o es pot dur a terme d'una forma més
guiada. Així, cada dia el professor pot proposar un tema sobre el qual
reflexionar (ajuda als altres, respecte, companyonia, actitud davant el
treball, presentació de treballs…) o pot ser totalment lliure.

-

Els desitjos tindran a veure amb la part més emocional (per exemple,
ajudar als meus companys) i hauran d'escriure'ls en vermell; i els
compromisos estaran relacionats amb la part més intel·lectual (per
exemple, acabar a temps els exercicis proposats en classe) i hauran
d'escriure'ls en blau. D'aquesta manera quedaran plasmats i ben
diferenciats.
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-

(OPCIONAL)
Cada dia, un alumne escriurà el seu desig i un altre el seu compromís en
una targeta (de color vermell el desig i en una blava el compromís), i ho
compartiran amb els seus companys, perquè així hi hagi una reflexió
conjunta.
Aquestes targetes es poden penjar a la classe o es pot realitzar una caixa
(o dues, una per als desitjos i una altra per als compromisos), decorar-la
entre tots i ficar-les dins, per fer una recopilació que representi a la classe.
[La caixa pot servir per a la celebració]

ACTIVITAT EXTRA
Una nadala pels més petits
Com a activitat complementària i opcional, es pot buscar un dia al calendari (cap
el final millor com a mode de cloenda de la dinàmica) per anar a cantar una
nadala als més petits, i desitjar-los així unes bones festes. Pot ser, al final del camí
recorregut, una activitat que plasmi totes les bones accions i eleccions que han
dut a terme aquests dies, a més d'alguna cosa molt característica d'aquestes
dates.

Evangelis
Lc 1, 26-50 Anunci del Naixement
(Clica aquí per accedir al còmic i vídeo)

Lc 2, 1-21 Naixement de Jesús
(Clica aquí per accedir al còmic i vídeo)
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Mt 2, 1-23 Visita d’uns savis
(Clica aquí per accedir al còmic i vídeo)

