
Celebració Sant Josep Manyanet 
  Infantil 

Curso 2012/13 

 
1. Motivació (monició d’entrada, professora) 

 

Avui ens hem reunit aquí per celebrar la festa del nostre fundador, el Pare 
Manyanet. Gràcies a ell ens trobem junts, perquè un dia Déu li va demanar que 
tingués cura dels infants i de les famílies. I així ho va fer, va fundar moltes escoles 
i va predicar l’estil de vida senzill de la família de Jesús: la Sagrada Família. Va 
voler que féssim de cada llar un Natzaret. 

 

2. Cant inicial: 
Profeta de la família, Sant Josep Manyanet; 

Del món vas fer-ne una llar, 
cada llar un Natzaret. 

Del món vas fer-ne una llar, 
cada llar un Natzaret. 

 

3. Salutació del president de la celebració 
Cinc cèntims sobre Sant Josep Manyanet: anècdotes, inquietuds, missatge,... 

4. Esquema dinàmica:  
 

- Ofrena fotos: uns alumnes portaran les fotos de les respectives famílies i les 
enganxaran al plafó, mentrestant una mestra pot anar llegint:  

 

Estimat Pare Manyanet, et presentem les nostres famílies, perquè les beneeixis. 
Elles tenen cura de nosaltres, es preocupen del nostre futur, de les nostres 
necessitats i del nostre benestar. Et demanem que s’ho facis saber a Jesús que 
està amb tu i que Ell les protegeixi i els doni força. Amén  

 

7. Parenostre (cantat o recitat) 
8. Visionat del vídeo I va ser llar (projector) 
http://www.youtube.com/watch?v=Eowk9aib5EM&feature=youtu.be vídeo I va ser llar  
9. Oració presidencial final 

 
OBJECTIUS 

• (P3) Presentar a San Josep Manyanet com a  fundador de la 
nostra escola i “Profeta de la família” 

• (P4 i P5) Recordar la figura de Sant Josep Manyanet com a 
fundador de la nostra escola i com a “Profeta de la família” 

• Transmetre el missatge del Pare Manyanet: “Feu de cada llar un 
Natzaret” 

 
MATERIAL 
ACTIVITAT 

- Imatge del Pare Manyanet 
- Llànties  
- Fotos dels alumnes amb els seus pares (poden estar ja 

enganxades en una cartolina prèviament) 
- Projector  

 
AMBIENTACIÓ 

- Imatge del Pare Manyanet amb algunes llànties al voltant 
- Panell per enganxar les fotos 

RECURSOS 
WEB 

http://www.youtube.com/watch?v=Eowk9aib5EM&feature=youtu.be 
vídeo I va ser llar (Vanesa Torres) 
http://pastoral.manyanet.org/wordpress/?page_id=240&lang=es 
diferents materials relacionats amb el Pare Manyanet 


