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El cartell 

La Verge Maria i Sant Josep ens animen un any més a 
veure el seu Fill, Jesús. Tothom està convidat, no hi ha 
exclusions de cap Apus. Tots junts, en família, iniciem 
aquest camí cap a Betlem, cap a la Sagrada Família. El 
Pare Manyanet ens acompanya. Anem sense aturar-nos 
en coses que ens podrien despistar del nostre desK, A-
rem endavant, una família que camina unida cap a la 
Llum, cap a Jesús. 

LA DINàMICA 
La dinàmica constarà de 4 parts, una per ciri d’Advent. Aquest 
any ens centrarem en 4 personatges bàsics del nostre carisma: La 
Sagrada Família i el Pare Manyanet. A cadascuna de les parts 
Andrem un missatge, una acAvitat, una lectura,...que ens ajudarà 
a preparar-nos millor per a la vinguda de Jesús a les nostres vides 
i cases. 

1. Santa Maria, la Mare de Déu. Lc 1,26-38  
2. Sant Josep, l’home bo. Mt 1, 18-24  
3. El Pare Manyanet, el Profeta de la Família.  
4. Jesús, el Messies.  Jn 1, 1-18   

OBJECTIUS

• Ensenyar que l!Advent és la preparació de la vinguda de Jesús al món i als nostres 
cors. 

• Convidar els del meu entorn per a anar tots plegats, sense excloure ningú, cap a 
Betlem. 

• Descobrir, parAcipar i gaudir de la preparació del Naixement. 
• Conèixer o recordar personatges bàsics de l!Advent i del Nadal. 
• Conèixer o recordar Sant Josep Manyanet, com el Profeta de la família.

MATERIAL
- Connexió a Internet 
- PDI (pissarra digital interacAva) 
- Cartell

Colors, retoladors, papers de colors, fotos 
dels alumnes, cola, Asores,…

RECURSOS 
WEB

h^p://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color/  galeria de dibuixos de 
Fano  
h^p://pastoral.manyanet.org/wordpress/?lang=ca    Taller Naza-Red 
h^ps://www.youtube.com/watch?
list=PLE6exHYoMT1N330r991nOBx2O30bBrJR2&v=aFSbPDDxkrQ Vídeo pregàries 
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https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lc+1,26-38&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+1,+18-24&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jn+1,+1-18+&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
https://view.genial.ly/633eb12c2e320500198fbaf0/interactive-image-junts-arribem-a-betlem
http://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color/
http://pastoral.manyanet.org/wordpress/?lang=ca
https://www.youtube.com/watch?list=PLE6exHYoMT1N330r991nOBx2O30bBrJR2&v=aFSbPDDxkrQ
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h^ps://view.genial.ly/633eb12c2e320500198naf0/interacAve-image-junts-arribem-a-betlem  
Aquest és l’enllaç per a obrir-los de manera virtual; també es pot fer clicant la imatge. 

Us recomanem clicar només sobre el personatge que toca aquella sessió. Al costat de 
cada Ktol teniu també l’enllaç. Ah, per cert! Feu gran la imatge de fons i pregunteu els 
alumnes què hi veuen des de prop i des de lluny.  

 

Santa Maria, la Mare de Déu. aquí 
Ens trobem amb el primer ciri de la Corona d’Advent. Volem que la primera setmana si-
gui per a escoltar i preparar-nos bé. Veurem com la Verge Maria accepta la voluntat de 
Déu...a la primera! 

Parem molta atenció a l’adaptació del text de l’Evangeli de Lluc; si ho veiem oportú, po-
dem llegir l’original (clicant els enllaços). La Paraula de Déu és per a tots nosaltres; ens 
indica el camí i el senAt de la vida: Jesús. És important dir que aquest relat el podem tro-
bar a la Bíblia. Després farem unes preguntes relacionades amb allò que hem llegit i una 
altra, més personal. Atenció a les intervencions dels alumnes.  

Adaptació dels Evangelis: Lc 1, 26-38 Anunci de l’Àngel  a Maria,  Lc 2, 1-14 Naixement de Jesús i Lc 2, 15-20 
Tothom qui ho senAa quedava meravellat del que deien els pastors. 

"Per aquell temps hi havia una noia molt maca que es deia Maria. Un dia se li va aparèi-
xer un àngel anomenat Gabriel i li proposà ser la Mare d’un nen especial: ni més ni 
menys que del Fill de Déu!. Ella va acceptar i juntament amb Josep, se n’anaren cap a 
Betlem a signar uns papers.  
Resulta que el Nen estava a punt de néixer i no trobaven lloc, perquè eren les festes i 
estava tot ple. Així que acabaren en una establia amb animals i allí va ser on va néixer. Li 
posaren el nom de Jesús.  
Els primers en saber-ho foren uns pastors avisats pels àngels i li portaren allò que duien. 
En tornar cap a casa, digueren a tots els qui es trobaven la Bona NoQcia i ells, en veure 
com estaven d’entusiasmats, deixaren allò que estaven fent per a poder anar a veure Je-
sús. 
Maria, la Mare de Jesús, conservava aquestes coses dins del seu cor”.  

Preguntes: 
1. Com es deia la noia? I l’Àngel? 
2. Quin nom li posaren al nen? 
3. Quins van ser els primers en ser avisats del naixement del nen? 
4. Què hauries fet tu si haguessis viscut en aquell lloc i en aquell temps? 
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https://view.genial.ly/633eb12c2e320500198fbaf0/interactive-image-junts-arribem-a-betlem
https://view.genial.ly/633eb12c2e320500198fbaf0/interactive-image-junts-arribem-a-betlem
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lc+1%2525252525252525252525252C+26-38&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lc+2%2525252525252525252525252C+1-14&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lc+2%2525252525252525252525252C15-20&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
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Suport visual: Després de senAr el relat i de fer les preguntes podem veure un capítol 
sobre el Naixement del Messies. El Messies és Jesús, que significa Déu-salva. Nasqué de 
Maria, tal i com va dir l’Àngel Gabriel i va ser a Betlem, en una establia. Josep va fer de 
pare i li va ensenyar moltes coses. Tots tres (Jesús, Maria i Josep) són la Sagrada Família.  

 

1. Què ha succeït en el capítol que hem vist? 
2. Quina part t!ha agradat més? 
3. Quin personatge t!agrada més? 
4. Què hauries fet tu si fossis… (diem un personatge)? 

Lluc 1,26-50 Anunci del Naixement. 
Clica sobre la imatge per a accedir al vídeo. 

Per acabar, podem fer alguna cosa relacionada amb la sessió: dibuix, plasAlina, ninos, la Bíblia 
(amb dibuixos)...deixem lliure perquè cadascú s’expressi com vulgui.  

 
Sant Josep, l’home bo. aquí 
Mt 1, 18-24   Quan Josep es despertà, va fer el que l'àngel del Senyor li havia manat i va prendre 
a casa la seva esposa. 
Sant Josep és l’home just, l’home bo.  
Contemplem aquesta obra d’art i la comentem. 

 
San José con el Niño 
Óleo sobre lienzo. Hacia 1650 
Museo del Prado 
MARTÍNEZ, SEBASTIÁN 

RuUna de pensament: Miro, penso, em pregunto. 
•Què hi veiem? 
•Qui són? 
•Què fan? 

Headlines. 
Quin Qtol podríem posar a aquesta obra? 

 
Per acabar, podem fer alguna cosa relacionada amb la sessió: dibuix, plasAlina, ninos, la Bíblia 
(amb dibuixos)...deixem lliure perquè cadascú s’expressi com vulgui.  
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https://youtu.be/p6stg8nP-Cw
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lc+1%2525252525252525252525252C26-50+&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
https://view.genial.ly/633eb12c2e320500198fbaf0/interactive-image-junts-arribem-a-betlem
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+1,+18-24&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/san-jose-con-el-nio/4b2e19ce-6677-40eb-be99-41759e9ff8eb?searchid=3881dc37-afcc-bbe3-4f7b-26fade298917
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El Pare Manyanet, el Profeta de la Família. aquí 
Treball cooperaUu: Les parets han de parlar. Ho hem dit moltes vegades. 
El missatge. Farem un gran mural que digui “Junts arribem a Betlem” i el 
posarem a un lloc visible. Al voltant d’aquest lema, hauria d’haver-hi fo-
tografies dels alumnes i afegir-ne, gent necessitada, malalts, avis,...tots 
formem una gran família, ningú queda exclòs i estem cridats a ser feliços 
(aquest tercer ciri és anomenat “Gaudate” (alegria)) i la felicitat només 
en la pot donar Jesús.   
 

Es pot aprofitar per a portar-lo a l’església, durant la celebració.  

Per acabar, podem fer alguna cosa relacionada amb la sessió: dibuix, plasAlina, ninos, la Bíblia 
(amb dibuixos)...deixem lliure perquè cadascú s’expressi com vulgui.  

 

Jesús, el Messies. aquí 
Passem a l’acció! Un cop que estem arribant a Betlem, no podem fer-ho amb les mans 
buides de bones obres. Els pastors van portar allò que tenien. I nosaltres? 
És hora que al nostre voltant noAn que estem contents perquè s’acosta el Nadal. Ho po-
dem fer de moltes maneres; però la millor és el servei als altres. Parem atenció al nostre 
voltant. Pot ser algú necessita de la nostra ajuda: campanya d’aliments a l’escola o a la 
Parròquia, avis o familiars que estan tristos quan arriben aquestes dates, companys que 
no poden anar als seus països d’origen per a estar amb els seus familiars,… Tenim una 
oportunitat de acompanyar-los amb un somriure, una mirada, unes bones paraules, un 
detallet,… 

Aquí tenen cabuda totes les opcions que se us acudeixin en favor dels altres. 

Podem senAr i aprendre aquesta cançó de Mn. Xavier Morlans (cover Víctor MarKnez) 
https://soundcloud.com/v-ctor-mart-nez-llerena/les-mans-ben-buides  

Les mans ben buides, això esperes Tu de mi 
i em demanes deixar-ho tot als teus peus 

fins que ja no dngui, ja no dngui res, 
i així Tu puguis entrar i omplir-me fins a vessar. 
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https://view.genial.ly/633eb12c2e320500198fbaf0/interactive-image-junts-arribem-a-betlem
https://view.genial.ly/633eb12c2e320500198fbaf0/interactive-image-junts-arribem-a-betlem
https://soundcloud.com/v-ctor-mart-nez-llerena/les-mans-ben-buides
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Veurem un vídeo del Naixement de Jesús i de la visita dels Mags d’Orient. 

Lluc 2, 1-21 Naixement de Jesús. 
Clica sobre la imatge per a accedir al vídeo. 

 

Mateu 2,1-23 Visita d’uns savis. 
Clica sobre la imatge per a accedir al vídeo. 

 

Per acabar, podem fer alguna cosa relacionada amb la sessió: dibuix, plasAlina, ninos, la Bíblia 
(amb dibuixos)...deixem lliure perquè cadascú s’expressi com vulgui.  

Altres recursos 

Construir un pessebre a la classe amb els dibuixos del Tal-
ler Naza-Red. Els podeu descarregar al següent enllaç. 
h^ps://pastoral.manyanet.org/wordpress/download/his-
torial/2018-19/01-InfanAl-2018-19/02-Adviento-18-19-
InfanAl/retallablesAdvent2018_2_2.pdf  

Figures retallables del Taller Naza-Red (curs 2018-2019) 
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https://youtu.be/7I9slas5nUI?t=768
https://youtu.be/7I9slas5nUI?t=303
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lc+2%2525252525252525252525252C1-21&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+2%2525252525252525252525252C+1-23&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
https://pastoral.manyanet.org/wordpress/download/historial/2018-19/01-Infantil-2018-19/02-Adviento-18-19-Infantil/retallablesAdvent2018_2_2.pdf
https://pastoral.manyanet.org/wordpress/download/historial/2018-19/01-Infantil-2018-19/02-Adviento-18-19-Infantil/retallablesAdvent2018_2_2.pdf
https://pastoral.manyanet.org/wordpress/download/historial/2018-19/01-Infantil-2018-19/02-Adviento-18-19-Infantil/retallablesAdvent2018_2_2.pdf
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R ecomanem 

CELEBRACIONS RELIGIOSES: Preparem bé, amb els alumnes, les no-
stres celebracions a l’escola i/o a la parròquia. Convidem-los també a assisAr en família a 
la Missa del Gall. Recordem que el Nadal és la vinguda del Fill de Déu a les nostres vi-
des.  

CAMPANYES SOLIDÀRIES: Segurament hem senAt o vist alguna campanya de re-
collida d’aliments, roba o joguina. És el moment de parUcipar-hi. De pensar en els altres, 
en aquells que no tenen per menjar i que, fins i tot, poden estar vivint al costat nostre. 
Animem els nostres nens a col·laborar en aquestes campanyes.  

LA FAMÍLIA: No ens oblidem de felicitar aquestes festes als nostres familiars, espe-
cialment als nostres avis. No els deixem sols. Aquestes dates són molt significaAves per 
a ells; els porten molts records i emocions. En molts casos serà di�cil fer-los una visita; 
però disposem de la tecnologia per a poder tenir un contacte, encara que sigui virtual.  

REPRESENTACIONS I EXPOSICIONS: En molts llocs fan representacions teatrals 
del Nadal, exposicions de pessebres (també vivents),...Convidem els nens a assisAr a 
aquests esdeveniments culturals i després, que ens expliquin les seves experiències. 

Bon Nadal! 
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