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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
• 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
- Ordinadors/tablet/PDI
- Material divers per fer les postals de Nadal i les boles de Nadal.
- Calendari d’Advent
- Cartell
- http://pastoral.manyanet.org/wordpress/ Taller Naza-Red

El cartell:
En aquests dies ens
preparem i esperem units
el naixement de Jesús.
Durant aquest temps
d’espera, és important
que preparem el nostre
cor, que visquem el
Nadal amb autenticitat. El
millor regal que podem
rebre en aquesta època
tan
màgica
és
el
naixement de Jesús i, per
tant, hem d’aprendre a
discernir entre allò que és
realment important i no
només quedar-nos amb
els regals materials.
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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, quan millor vagi. Selecciona allò que creguis
que millor t’anirà per organitzar la dinàmica i motivar els alumnes.
La dinàmica consta de 4 activitats que permeten treballar el Nadal de
diferents maneres i amb materials i recursos diversos. Responen a quatre
regals que (es) poden fer durant aquest temps.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
-

REGAL PER A ELLS MATEIXOS: CALENDARI D’ADVENT

Amb aquesta activitat es permetran reflexionar sobre com volen que sigui la seva
actitud. És un regal que es fan ja que es dediquen temps, que els farà créixer i
desenvolupar-se d’una manera més positiva.
L’activitat consisteix en realitzar un calendari d’advent on comptabilitzar els dies
que falten pel naixement de Jesús. Per cada dia poden deixar escrit un bon
propòsit que els apropi a Jesús, que els prepari per rebre el Nadal amb
autenticitat i comportant-se com a bons cristians.
Per exemple:
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Es pot fer individualment de forma més concreta o, en general, per tota la classe.

-

REGAL PELS COMPANYS/AMICS: POSTALS DE NADAL

Aquesta activitat consisteix en fer un regal als companys/amics. Cada alumne
realitzarà una postal de Nadal, on els seus companys escriuran algun missatge per
ells. Es tracta de que cada alumne s’emporti a casa una dedicatòria bonica de tots
els seus companys.
Cada alumne haurà de fer l’exercici de pensar en els seus companys i en
personalitzar-los unes paraules que els apropin i que enforteixin la relació.

-

REGAL PER LA FAMÍLIA: BOLES DE NADAL

A partir d’aquesta activitat, els alumnes realitzaran una manualitat relacionada
amb aquest temps tan màgic: boles per guarnir l’arbre de Nadal. En cada bola
podran escriure un desig que volen emportar-se a casa: amor, confiança,
sinceritat, més temps compartit...
La bola es pot fer a partir de materials diferents: un globus i paper maché, boles
de porexpan, paper, etc.
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Aquesta activitat els animarà a pensar en la seva família i tot allò que desitjarien
per ella. El fet de portar-ho a casa promourà que puguin compartir l’experiència
amb ells i parlar-ne plegats.

-

REGAL PEL MÓN: COLOR, SÍMBOL I IMATGE

Entre tots faran una reflexió de com entenen el Nadal i tot el que envolta aquesta
època tan màgica. L’activitat consisteix en pensar en totes aquelles paraules que
creuen que han de tenir força quan parlem del Nadal. Un cop tinguin una llista
amb totes les paraules, el següent pas serà realitzar la destresa de pensament
“color, símbol i imatge”. D’aquesta manera, a partir d’una de les paraules de la
llista, hauran de pensar el color, el símbol i la imatge que la representen. Aquesta
activitat es pot fer de forma individual, per parelles o per grups.

