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El cartell:  

En aquests dies ens 
preparem i esperem units el 
naixement de Jesús. Anem 
cap a Betlem, cap a la 
Sagrada Família, cap a 
Jesús. Durant aquest temps 
d’espera, és important que 
preparem el nostre cor, que 
visquem el Nadal amb 
autenticitat, tot seguint la 
llum de l’estel que ens guia. 
Ningú es queda endarrere, 
avancem plegats...perquè 
sols arribem abans, però 
junts arribem + lluny! 
 
 

 
 
 
 

OBJECTIUS 

• 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 

MATERIALS 
ACTIVITATS 

- Ordinadors/tablet/PDI 
- Material divers per fer el calendari d’advent. 
- Nadales 
- Cartell 

RECURSOS WEB -  http://pastoral.manyanet.org/wordpress/ Taller Naza-Red 

http://pastoral.manyanet.org/wordpress/
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La dinàmica 
 
 

Constarà de quatre activitats, una per cada ciri d’Advent. Tot i això, la 
dinàmica es pot portar a terme igualment, encara que no se segueixi el 
calendari establert. És a dir, selecciona allò que creguis que millor t’anirà 
per organitzar la dinàmica i motivar els alumnes.   
 
Les quatre activitats permeten treballar el Nadal de diferents maneres i 
amb materials i recursos diversos. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA DINÀMICA 

 

 
 

1. Morada: Despertar-se 
2. Verda: Confiar                    
3. Rosa: Alegrar-se 
4. Blanca: Acollir 

 
 
 
 

1. ACTIVITAT: Calendari d’advent 
És moment de despertar, de fer introspecció, de tenir esperança, de 
reflexionar... 
- Es farà una reflexió sobre com ens podem preparar pel Nadal: què 

necessitem?, què és important?,  què hem de millorar?, etc.  
- Un cop feta la reflexió, es plantejarà als alumnes que pensin en 24 

desitjos/paraules/missatges que vulguin tenir presents al llarg de tots 
els dies anteriors a Nadal. Els poden pensar de forma individual o 
grupal. Un cop els tinguin, crearan un calendari d’Advent i posaran un 
per dia. El calendari es pot realitzar amb diferents materials (cartolina, 
roba, material reciclat...), es pot deixar llibertat als alumnes perquè 
siguin creatius.  
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2. ACTIVITAT: Rutina de pensament 

Ens posem en camí, confiem, tenim fe en el que vindrà, igual que va fer 
María.  
- Es farà una reflexió sobre la confiança: què significa?, és important? 

Per què?, ho podem exemplificar?, en qui/que confiem?, etc.  
- Farem la rutina de pensament VEIG, PENSO, EM PREGUNTO, de l’obra 

d’art: “la Anunciació”.  Farem preguntes tipus: 
 
 

- Què veig?, Quins colors 
predominen?... 

 
- Què penso que passa?, què 

estan fent?, Qui són? 
 

- Què sentiran?, Què 
representen?...    

 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-
anunciacion/f8e45a6f-7645-4e53-9fd5-cbdae7e8faac  
 

3. ACTIVITAT: Nadales 
És moment de sentir alegria, d’estar contents pel naixement de Jesús i la 
llum que portarà a la vida de cada persona.  
- Es farà una reflexió sobre l’alegria: què ens posa alegres?, per què hem 

d’estar contents?, què podem fer per estar contents?, com podem 
transmetre alegria a la resta?, etc.  

- Es treballaran diferents Nadales per tal d’aprendre-les i poder-les 
cantar tots junts a classe i en les properes reunions familiars. També es 
pot valorar l’opció d’anar a cantar-les a algun altre lloc per donar 
companyia i amor a altre gent (residències de gent gran, per exemple).  

 
4. ACTIVITAT: Servei als altres 

És un bon moment per fer sentir bé els altres, acollir a tothom, ser justos... 
- Es farà una reflexió sobre el sentit real del Nadal: què és el que 

vertaderament importa?, de qui/què volem estar envoltats?, quin 
sentit li donem al Nadal?, etc.  

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-anunciacion/f8e45a6f-7645-4e53-9fd5-cbdae7e8faac
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-anunciacion/f8e45a6f-7645-4e53-9fd5-cbdae7e8faac
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- És moment de prestar-nos als altres. Es buscarà alguna campanya 

solidària (recollida d’aliments, per exemple) en la que participar per 
poder-nos acostar als altres i crear aquests vincles que ens permetran 
viure el Nadal amb autenticitat i espera joiosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


