
                    

 

 

 

                

  
 
  
 
 
 
Numància, 149 – 151     08029 Barcelona      Tel. 934 100 100      Fax 93 419 62 68 

www.peretarres.org/mcecc 

 

Joc de taula: Caminem cap el Nadal 
 

Edat dels participants 
 

9-14 

Número de participants 
 

Grups de 8  

Material 
 

Imprimir el Calendari 
Fitxes per els participants.  

Espai 
 

Interior o exterior 

 
El calendari d’advent ens convida a fer més viu el camí cap al Nadal i ens ajuda a 
preparar-nos per rebre la bona nova. 
 
Us presentem un petit joc que, seguint la dinàmica del tradicional “joc de l’oca”, ens 
proposa compartir reflexions i pensaments. 
 
L’objectiu de la partida és arribar el primer a l’Epifania 
 

Desenvolupament 
 
A cada jugador li correspon una fitxa que fa avançar al llarg del calendari tot tirant un 
dau. A totes les caselles on cau el jugador cal llegir en veu alta el pensament del dia i 
esperar el torn següent. 
 
Caselles especials 
 

 L’estel: el jugador que cau a la casella amb un estel salta fins al següent estel  i 
torna a tirar. 

 Quan es va a parar a la casella corresponent al 25 de desembre (Nadal) el 
jugador avança fins a la casella de l’1 de gener. 

 Quan s’arriba a la casella corresponent a l’1 de gener, el jugador torna a 
començar el joc. 

 Si es va a parar a la casella corresponent al 5 de gener, el jugador retrocedeix 
fins al 30 de desembre i no torna a tirar. 

 
Una frase o pensament per a cada dia del calendari d’advent 
 
30 de novembre: 1r diumenge d’advent: Estigues atent al que passa al teu voltant. 
1   de desembre: Mira el teu cor. 
2 de desembre:    Qui em pot necessitar avui?   
3 de desembre: Escolta els qui t’estimen! 
4 de desembre: Senyor, fes-me veure el teu amor. 
5 de desembre: Espera en Déu, no defalleixis. Sigues valent. 
6 de desembre: Dóna de franc el que has rebut de franc. 
  
7 de desembre: 2n diumenge d’advent: Obre una ruta al Senyor, aplana-li el  camí. 
8 de desembre: Aixeca’t i camina cap a la llibertat. 
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9 de desembre: Canta al Senyor ple d’alegria. 
10 de desembre: Veniu a mi tots els qui esteu cansats, diu Jesús. 
11 de desembre: Escolta i estigues atent. 
12 de desembre: On puc trobar-te, Jesús? 
13 de desembre: Com puc acollir els altres? 
  
14 de desembre: 3r diumenge d’advent: Comparteix el que tens! 
15 de desembre: Fes que conegui, Senyor, les teves rutes. 
16 de desembre: Faig el que em manen o sempre rondino? 
17 de desembre: Ves i anuncia l’Evangeli a tothom. 
18 de desembre: Viu ple d’esperança. 
19 de 
desembre: 

Canvia, perquè Déu ha canviat per a tu. 

20 de desembre: No tinguis por, Déu t’ha concedit el seu favor. 
  
21 de desembre: 4t diumenge d’advent: Feliç tu que has cregut en Jesús! 
22 de desembre: El meu cor s’alegra perquè Déu m’ha mirat! 
23 de desembre: La mà de Déu és en tu. 
24 de desembre: Sóc jo, Jesús, qui et truca i cerca lloc a casa teva. 
25 de desembre: Nadal de Jesús: Ens ha nascut el Crist. Veniu, adorem-lo. 
  
26 de desembre: Jesús, la llum, ve a il•luminar el món. 
27 de desembre: Hem vist el Salvador. 
28 de desembre: Sagrada família - Sants innocents -. Celebrem la bondat de Déu. 
29 de desembre: Els meus ulls han vist el Salvador, Jesús. 
30 de desembre: Anuncia a tothom que Jesús és nat. 
31 de desembre: Ve Jesús a il•luminar la nostra foscor. 
  
1 de gener: Any nou. Anem a Betlem a veure el Messies. 
2 de gener: Confia en Jesús. 
3 de gener: Anem a buscar Jesús. 
4 de gener: 2n diumenge després de Nadal: Jesús, on t’estàs, que volem estar 

amb tu? 
5 de gener: Jesús digué: “Vine amb mi”. 
6 de gener: Reis – l’Epifania -. On és Jesús? Hem vist que s’aixecava la seva 

estrella. 
 
 
  
 



calendari d’advent
1r diumenge d’advent:
Estigues atent al que passa al teu voltant

st. andreu 1 desembre

Mira el teu cor

2 desembre 3 desembre

Qui em pot necessitar avui?

st. francesc xavier
4 desembre 5 desembre

Escolta els qui t’estimen! Senyor, fes-me veure el teu amor
Espera en Déu, no defalleixis. Sigues
valent

6 desembre
st. nicolau

Dóna de franc el que has rebut de franc

7 desembre
st. ambròs de milà

2n diumenge d’advent: Obre una ruta
al Senyor, aplana-li el camí

8 desembre
immaculada concepció

Aixeca’t i camina cap a la llibertat

9 desembre

Canta al Senyor ple d’alegria

10 desembre

Veniu a mi tots els qui esteu cansats,
diu Jesús

11 desembre

Escolta i estigues atent

12 desembre

On puc trobar-te, Jesús?

13 desembre
sta. llúcia

Fira de Nadal
Com puc acollir als altres?

Canvia, perquè Déu ha canviat per a tu

18 desembre

Viu ple d’esperançaVes i anuncia l’Evangeli a tothomFaig el que em manen o sempre rondino?Fes que conegui, Senyor, les teves rutes

st. joan de la creu

No tinguis por, Déu t’ha concedit el teu
favor

3r diumenge d’advent
Comparteix el que tens

mare de déu de l’esperança

21 desembre22 desembre23 desembre

La mà de Déu és en tu.

24 desembre

Sóc jo, Jesús, qui et truca i cerca lloc
a casa teva

25 desembre26 desembre

Jesús, la llum, ve a il·luminar el món.

27 desembre
st. joan evangelista

4t diumenge d’advent:
Feliç tu que has cregut en Jesús !

He vist el Salvador. El meu cor s’alegra perquè Déu m’ha
mirat !

naixement de jesússt. esteve

Ens ha nascut el Crist.
Veniu, adorem-lo.

3 gener

Confia en Jesús.

1 gener

Any Nou.
Anem a Betlem a veure el Messies.

31 desembre

L’home dels nassos.
Ve Jesús a il·luminar la nostra foscor.

30 desembre

Anuncia a tothom que Jesús és nat.

29 desembre

Els meus ulls han vist el Salvador, Jesús.

28 desembre
els sants innocents

Anem a buscar Jesús.La Sagrada família
Celebrem la bondat de Déu

sta. maria mare de déust. silvestre

5 gener

Jesús digué: «Vine amb mi»

6 gener

L’Epifania. On és Jesús? Hem vist que
s’aixecava la seva estrella.

2n diumenge després de Nadal: Jesús,
on t’estàs, que volem estar amb tu?

els reis d’orient

2 gener

4 gener

CAMINEM CAP EL NADAL

30 novembre

14 desembre 15 desembre 16 desembre 17 desembre 19 desembre 20 desembre
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