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Gimcana del pessebre 
 

Edat dels participants 
 

9-14 

Número de participants 
 

Més de 10 

Material 
 

Per el control 1, 3, 5, 6, 7, 8 fulls i llapis 
Per al control 2 una fotocòpia del Poema 
de Nadal 

Espai 
 

Interior o exterior 

 
 

Desenvolupament 
 
Es reparteixen per l’espai nou controls que relacionarem amb nou temes de l’àmbit 
pessebrístic. A cada control, després de realitzar una prova, s’enviarà el grup a un altre 
control a partir d’una elecció. Els infants participaran en grups de 5   a 12 membres. 
Se’ls donarà un carnet de joc on anotaran els controls que ja hagin visitat. 
 
No es tracta d’un joc competitiu; per tant, no cal valorar la realització de les proves. La 
finalitat del joc és fer un recorregut per diversos aspectes de l’art pessebrístic. 
 
Els controls els podem relacionar amb diversos aspectes: escenes del misteri de 
Nadal, figures de pessebre popular, elements per a la construcció del pessebre... Us 
oferim un exemple de com desenvolupar el joc a partir d’un d’aquests àmbits. Tant 
aquests com les proves a realitzar s’han d’adaptar a les necessitats de cada centre. 
 

Escenes del Misteri de Nadal 
 
Control 1: L’Anunciació: Un Àngel li diu a Maria que Déu l’ha escollida per ser la mare 
de   Jesús. 
 
Prova: Escriviu una poesia sobre el vostre centre d’esplai.  
 
Què voleu? 

a. Fer una visita: Maria va a visitar Elisabet. Aneu al control   2. 
b. Rebre moltes visites: si feu un pessebre bonic, el vindrà a veure molta gent. 

Aneu al control 9. 
 
Control  2:  La Visitació: Maria visita la seva cosina Elisabet, i, en veure-la, li recita una 
poesia: Poema de   Nadal. 
 
Prova: Heu de dir de memòria el Poema de Nadal. 
 

POEMA DE NADAL 
 

Amb la taula ben parada, 
plena de neules i torrons, 
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cantarem una nadala 
a la vora del  tió. 

Hem sentit molta gatzara! 
Serà que arriben els Reis? 

Abrigats sortirem ara 
i escolteu què els cantarem: 

“Els Reis se’n vénen, 
els Reis se’n van, 

el plat, a la finestra, 
l’esclop, vora del foc. 

Els nens van molt de pressa 
i els Reis a poc a  poc. 

  
Què voleu? 

a. Anar de vacances a la costa: per l’afluència de turistes, no trobeu allotjament. 
Aneu al control 3. 

b. Passejar per la muntanya: si feu un pessebre bonic haureu d’anar a la 
muntanya a buscar molsa i arbres. Aneu al control 9. 

 
Control  3:  Buscant hostal: August ordena censar els habitants de l’imperi. Maria i 
Josep van a Betlem i no troben hostal. Prova: Feu el cens complet (amb el màxim de 
dades) de tots els components del vostre grup.  
 
Què voleu? 

a. Veure la tele: quedareu tips d’anuncis, però cap d’ells no serà com el que va 
rebre Maria. Aneu al control 1. 

b. Aprendre molt: per aprendre s’ha d’escoltar, com ho feien els escribes. Aneu al 
control 8. 

 
Control  4: Anunciata: L’Àngel va dir als pastors que havia nascut Jesús. Prova: Canteu 
una nadala on surtin àngels i pastors.  
 
Què voleu? 

a. Fer una visita: Maria va a visitar Elisabet. Aneu al control   2. 
b. Aprendre molt: per aprendre s’ha d’escoltar, com ho feien                                             

els escribes. Aneu al control 8. 
 

Control  5: Naixement: “Ella l’embolcallà i el posà en una menjadora” (Lc  2,7) 
 
Prova: Feu una llista de 10 coses que s’utilitzen per tenir cura d’un nadó.  
 
Què voleu? 

a. Anar de vacances a la costa: per l’afluència de turistes, no trobeu allotjament. 
Aneu al control 3. 

b. Anar de vacances a l’estranger: Josep i Maria van haver d’anar a l’estranger, i 
no de vacances. Aneu al control 7. 

 
Control 6: Adoració dels reis: Aquests homes que cerquen la veritat i vénen d’Orient, és 
a dir, d’altres cultures, són el símbol de tots els homes.  
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Prova: Relacioneu els reis amb els seus països (Carl XVI, Harald V, Felip VI, Abdullah 
II, Guillermo Alejandro, Mohammed VI, Isabel II) (Espanya, Jordània, Suècia, Noruega, 
Holanda, Marroc, Gran Bretanya). 
 
Què voleu? 

a. Veure la televisió: quedareu tips d’anuncis, però cap d’ells no serà com el que 
va rebre Maria. Aneu al con trol 1. 

b. Fer un regal: els pastors van anar corrents a veure Jesús i li van portar regals. 
Aneu al control  4. 

 
Control  7:  Fugida  a Egipte 
Com que Herodes volia matar Jesús, van haver de refugiar-se a Egipte. 
Prova: Escriviu un missatge de Nadal en jeroglífic (combinant paraules i dibuixos).  
 
Què voleu? 

a. Escriure una carta: els reis van visitar Jesús, tot i que Ell no els va escriure la 
carta. Aneu al control 6. 

b. Fer un regal: els pastors van anar corrents a veure Jesús i li van portar regals. 
Aneu al control  4. 

 
Control 8: Jesús davant els doctors de la  Llei: El trobaren assegut entre els mestres de 
la Llei, escoltant-los i fent-los preguntes. 
 
Prova: Dibuixeu un croquis de la vostra església, indicant l’advocació a la qual està 
dedicat cada altar.  
 
Què voleu? 

a. Engegar la calefacció: Josep i Maria feien servir una calefacció molt especial. 
Aneu al control   5. 

b. Fer un viatge: Josep, Maria i Jesús van haver de fer les maletes de pressa. 
Aneu al control 7. 

 
Control 9: El pessebre: Fer el pessebre és una tradició molt arrelada a Catalunya. 
 
Prova: Imiteu el so de cinc animals que sempre surtin en els pessebres.  
 
Què voleu? 

a. Engegar la calefacció: Josep i Maria feien servir una calefacció molt especial. 
Aneu al control   5. 

b. Escriure una carta: els reis van visitar Jesús, tot i que Ell no els va escriure la 
carta. Aneu al control   6. 

 
 
 
 

 


