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Vitralls de Nadal 
 
Edat dels participants 
 

9-14 

Número de participants 
 

Tants com vulguin 

Material 
 

Imprimir les figures en cartolina 
Cola 
Tisores 
La decoració pot ser amb paper de seda o 
celofàn.   
Plàstic transparent 

Espai 
 

Interior 

 
Unes preguntes que poden acompanyar l’activitat:  
 
Que varen pensar els pastors quan van veure els 
Àngels?  
 
Creus que va ser fàcil pels Gaspar, Melcior i Baltasar 
seguir l’estrella?  
 
Al voltant dels àngels es podria escriure, quin seria 
l’anuncia que t’agradaria rebre dels àngels? Igual que 
l’estrella guiar als reis a Jesús, cap a on t’agradaria que 
et guies a tu? 
 
 
 
 

Desenvolupament 
 
Donar a cada un dues còpies de la silueta.  
 
Retallar la silueta desitjada.  
 
Es retalla també la silueta amb plàstic 
transparent de folrar llibres, i s’enganxa amb 
una mica de cinta adhesiva, fent el contorn.  
 
Després es retallen trossets el paper de seda o 
celofàn i es van enganxant. 
 
Al final s’enganxa altra silueta retallada i com 
abans amb cinta adhesiva per unir les dues 
siluetes i deixar al mig el paper de plàstic.  
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Pessebre retallable 
 
Edat dels participants 
 

9-14 

Número de participants 
 

Tants com vulguin 

Material 
 

13 rotllos de Paper higiènic o  imprimir 
les figures en cartolina 
Cola 
Tisores 
Llapis de colors 
Cinta adhesiva 

Espai 
 

Interior 

 
Abans de fer l'activitat es pot narrar el relat del Nadal Lluc 2, 1-20 - Naixement de 
Jesús 

Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es fes el 
cens de tot l’imperi. Aquest cens va ser anterior al que es féu quan Quirini 
era governador de Síria. Tothom anava a inscriure’s, cadascú a la seva 
població. També Josep va pujar de Galilea, del poble de Natzaret, a Judea, 
al poble de David, que es diu Betlem, perquè era de la casa i la família de 
David. Josep havia d’inscriure’s juntament amb Maria, que estava 
compromesa amb ell en matrimoni. Maria esperava un fill.  

Mentre eren allà, se li van complir els dies i va infantar el seu fill primogènit; 
el va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora, perquè no hi havia 
lloc per a ells a la sala de l’hostal.   



                    
 
 
 
                

  
 
  
 
 
 
Numància, 149 – 151     08029 Barcelona      Tel. 934 100 100      Fax 93 419 62 68 
www.peretarres.org/mcecc 

A la mateixa contrada hi 
havia uns pastors que 
vivien al ras i de nit es 
rellevaven per guardar el 
seu ramat. Un àngel del 
Senyor se’ls presentà i la 
glòria del Senyor els 
envoltà de llum. Ells es 
van espantar molt. Però 
l’àngel els digué:  

—No tingueu por. Us 
anuncio una bona nova 
que portarà a tot el poble 

una gran alegria: avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, que 
és el Messies, el Senyor. Això us servirà de senyal: trobareu un infant 
faixat amb bolquers i posat en una menjadora.  

I de sobte s’uní a l’àngel un estol dels exèrcits celestials que lloava Déu 
cantant:  

—Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que ell estima.  

Quan els àngels els deixaren i se’n tornaren cap al cel, els pastors es deien 
entre ells:  

—Anem a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet 
saber.  

Hi anaren, doncs, de pressa i trobaren Maria i Josep, amb el nen posat a la 
menjadora. En veure-ho, van contar el que els havien anunciat d’aquell 
infant. Tothom qui ho sentia quedava meravellat del que explicaven els 
pastors. Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava. Després els 
pastors se’n tornaren, glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit: 
tot ho van trobar tal com els ho havien anunciat.  

 
Desenvolupament 
 

• Donar color i decorar les imatges.  
 

• Retallar les imatges.  
 

• Aferrar les imatges als rotllos o fer cilindres unint-
les amb cinta adhesiva.  
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Taller: campanes penjants 
 
Edat dels participants 
 6-14 

Número de participants 
 Tants com vulguin 

Material 
 

Oueres de plàstic o cartó 
Paper d’alumini daurat o platejat 
Oripell molt fi 
Cascavells 
Cartolina 
Fil de sargir 
Tisores 
Cinta adhesiva 

Espai 
 Interior 

 
Nadal és un bon moment per ornamentar els espais. És època de festes, així que 
podem mirar de deixar el nostre esplai ben bonic tot aprofitant alguns materials de 
reciclatge. Aquests ornaments també ens serveixen per treballar la cura del medi amb 
els infants, ja que es tracta de materials reutilitzats. 
 
Desenvolupament 
 

 
 

 
 
Amb les tisores, talleu amb cura separant les 
parts en relleu de l’ouera. 

 
 
 

 
 
 
Cobriu els trossos retallats amb paper d’alumini 
daurat o platejat. Alliseu bé el paper d’alumini i 
plegueu-ne els extrems vers l’interior de les figures. 
Si cal, amb cinta adhesiva, enganxeu a l’interior les 
vores soltes. No ho feu amb pega.  
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Enfileu l’agulla amb oripell. Passeu-la des de dalt 
fins a baix   del tros retallat, tot procurant de no 
estripar el paper d’alumini. Poseu un cascavell a 
l’oripell. Després, torneu a posar l’oripell pel forat 
superior. Nueu,  l’un amb l’altre, els extrems de 
l’oripell dins la figura a uns 2’5 cm per damunt de la 
campana. Feu el mateix per obtenir tres campanes. 

 
                                                                           
 
 

 
 
 
 
Per fer l’anella, dibuixeu dos cercles, l’un dins de 
l’altre, a la cartolina. Retalleu l’anella i emboliqueu-la  
amb oripell, tal com faríeu per obtenir uns pompons. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pengeu la campana a l’anella passant l’oripell que penja 
per les capes que envolten l’anella. Procureu que cada 
campana pengi a una altura lleugerament diferent. 
Retalleu els extrems que restin solts. 
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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, 



                    
 
 
 
                

  
 
  
 
 
 
Numància, 149 – 151     08029 Barcelona      Tel. 934 100 100      Fax 93 419 62 68 
www.peretarres.org/mcecc 

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. 
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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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Espelma d’Advent 
 

Edat dels participants 
 

9-12 

Número de participants 
 

Tants com vulguin 

Material 
 

Fotocopia en cartolina de l’espalma  
Llapis de colors 
Tisores  
Cola 
Purpurina i altres materials per decorar 

Espai 
 

Interior 

 
L’espelma d’advent és una adaptació del calendari i representa el camí que es fa 
durant l’advent de preparar-nos i esperar, fins a arribar al Nadal. L’espelma simbolitza a 
Jesús que és qui porta la llum pel món. Per això el dia de Nadal l’espelma queda 
il·luminada.  
 
Quan es realitza l’activitat, es pot fer aquesta pregunta: Com ens preparem nosaltres 
per estar preparats per acollir a Jesús a les nostres vides?  
 

Desenvolupament 
 

 
 
Imprimir l’espalma en una cartolina.  

 

Retallar l’espelma i posar juntes les dues 

parts.  

 

La decoració de l’espalma es pot fer:  

 Com una activitat d’un dia on cada la 

decora al seu gust.  

 També es pot convidar que cada dia, a 

casa, es vagui decorant, fins a arribar el 

Nadal.  
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