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El cartell: Junts arribem + lluny.  
Estem en temps de camí sinoidal; l’Església, com a 
mare, ens escolta, ens aplega, ens protegeix i ens 
posa en camí per a arribar a la salvació que ens dona 
Jesucrist.  
Jesús em sosté; la meva família, els meus professors, 
els meus amics,...Caram! Quanta gent Anc al meu 
costat, que es preocupa i vetlla perquè pugui acon-
seguir moltes coses i ser una bona persona. Quina 
alegria tenir-les al meu costat! Segur que aquest nou 
curs estaran a prop meu i m’ajudaran. Quina emoció! 

Dinàmica 
Introducció: Un nou curs comença i molts dels nostres alumnes (com ens passa a 
nosaltres) ho senten de diferent manera. Tindrem aquells que tenen por i ploren, aquells 
que venen amb una amiga agafats de la mà, aquells que es deixen portar i no manifesten 
res,... Hem d!estar alerta (no cal dir-ho). La idea és fer-los saber que formaran part d!un 
grup, d!un equip, on se senAran acompanyats, recolzats i s!ho passaran d!allò més bé. I 
encara que ens senVssim sols, Jesús resta al nostre costat sempre. Som-hi! 

OBJECTIUS

• Descobrir que som esAmats i estem cridats a esAmar, en primer lloc la família, 
l'escola… 

• SenAr-se esAmats per Jesús, la família  i les persones de l!entorn més proper. 
• Adonar-se que amb Jesús, la família i l!escola podem aprendre molt.  
• Presentar i/o recordar Sant Josep Manyanet com a Fundador i "Profeta de la famí-

lia”.

RECURSOS 
WEB

h`p://pastoral.manyanet.org/wordpress/?lang=ca  Web del Taller Naza-Red 
h`ps://youtu.be/jKV04-8sHR4 Vídeo de Sant Josep Manyanet  
h`ps://youtu.be/Eowk9aib5EM vídeo-cançó I va ser llar 
h`ps://www.youtube.com/watch?
list=PLE6exHYoMT1N330r991nOBx2O30bBrJR2&v=aFSbPDDxkrQ Vídeo pregàries 
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Un vídeo per a començar: 
A Bugs Life (1998) | The Making of 
« The Bird » En aquest fragment de la 
pel·lícula veurem com les besAoles tre-
ballen i s’organitzen juntes per a cons-
truir un ocell i espantar els saltamarAns.  

En acabar podem fer preguntes com: 

• Us ha agradat? 
• Heu vist mai aquesta pel·lícula? 
• Quins personatges surten al vídeo?  
• Què és el que ha passat?  
• Quin és el missatge? 
• (…) 

Un dibuix: 
Ens adonem que « Junts arribem més lluny», podem reparAr les feines per a aconseguir 
una cosa que seria impossible de fer una persona sola; i si a més a més comptem amb 
Jesús i el tenim present amb la nostra pregària, segur que surt molt milllor.  

Podem estar tranquils, les mestres, la nos-
tra família, els monitors, les catequistes, el 
Pare Manyanet, els nostres amics, els com-
panys i Jesús ens ajudaran a créixer i a 
aprendre moltes coses. Amb aquest desig 
ens dibuixarem amb llapis blanc o cera 
blanca agafats de la mà de Jesús i a l’altra, 
una o vàries persones molt importants en la 
nostra vida. (descarregar PDF del web)   
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Una imatge: 
La Sagrada Família h`ps://sagradafamilia.org/es/home  
Projectarem aquesta imatge del Temple Expiatori de la 
Sagrada Família (Barcelona). No direm res i deixem 
que els alumnes s’expressin. Després podem fer alguna 
pregunta: 

• Què és això? 
•On és? 
•Per a què serveix? 
•Qui l’ha fet? 
•Està acabada? Per què? 
•(…) 

La idea és reflexionar que, com moltes obres, acAvitats, projectes, jocs,…es necessita 
l’ajuda i la col·laboració dels altres; a vegades una mà }sica i altres una ajuda econòmica, 
cadascú en les seves possibilitats.  

Uns jocs: 
• Diferent: hMps://view.genial.ly/60e323eef85d7-

f0dbcbff0f3/interacYve-content-diferente Joc per a 
descobrir quina imatge de persona és la diferent.  

 

• Tre s u n i t s : hM p s : / / v i e w. ge n i a l . l y / 6 0 e 3-
f477465e420d982af9d5/interacYve-content-tres-
unidos Joc del 3 en ratlla: Família+Jesús+jo, un 
equip invencible.  

 

Un vídeo per a acabar:  
Es tracta d’un vídeo sobre la campanya de La Infancia Misionera de l’any 2017. Té una 
durada d’uns 14 minuts; busquem un moment per a mirar-lo.  
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Elena una nena de vuit anys viu uns esdeveni-
ments extraordinaris que canviaran la seva vida. 
Per ajudar els altres haurà de sorAr de la comodi-
tat de la seva vida i descobrir tot el que pot fer 
pels altres. 

Coneixent el Pare Manyanet 

Alguns alumnes no sabran qui és Sant Josep Manyanet (els de P3, per exemple). Tot i que 
la seva festa es celebra el 16 de desembre, podem visionar el 
vídeo de dibuixos animats o bé explicar la seva història (re-
sumida) amb algun dels contes. Per a més informació, al web 
del Taller Naza-Red en teniu un apartat dedicat a aquest gran 
sant.  

Preparació de la celebració religiosa: 
• Les celebracions s’han de preparar amb temps. És molt important que els nens 

sàpiguen quin dia aniran a la capella i què hi van a fer; també cal que hi parAci-
pin, amb les ofrenes, pregàries, cants, instruments,...  

• Como podem veure al guió de la celebració (descarregar PDF), per a les ofrenes 
se’ns demana un cartell: Junts arribem + lluny. Representen que les relacions te-
nen un senAt diferent i prenen més valor quan Jesús és al mig (+). 

• Ajudem-nos de la creaYvitat, de la cooperació i Anguem cura de l’estèYca del 
« producte ». Recordem que és una celebració religiosa i hem de donar-li impor-
tància, temps, dedicació,… 

• Els alumnes han de cantar; per això s’han d’assajar els cants abans d’anar a la 
capella. Aprofitem una sessió de classe per a preparar tota la celebració: cants, 
veure el vídeo, les imatges que es projectaran durant la celebració, elaborar les 
ofrenes, lectures,... 

Les cançons: Aquí teniu els vídeos de les cançons de la celebració. 

Tinc una llum al cor (Víctor Mar:nez) 

I va ser llar (Kairoi) 
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