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Explicació de l�activitat pels venedors:

Realitzarem grups de 8 persones. Serà un grup de
compradors i hauran de comprar 8 motius d’alegria. Rebran
una targeta amb els elements que han de comprar i per
tant, que els monitors han de vendre. Aquest elements
només els poden aconseguir cantant, dibuixant o fent mim.

S’adjunta un document explicant què han de vendre amb
quin llenguatge.

Quan el grup arriba a la teva botiga, pot passar que no
tinguis l’element que et demanen, per tant has de contes-
tar: “no ho tinc”; o be que tinguis aquest element però
que ho demanen amb un llenguatge que no es adequat
(p.e. un ho demanen cantant i tu saps que ho has de
vendre dibuixant) en aquest cas has de contestar: “Sí,  ho
tinc, però no us entenc”. En qualsevol cas mai un grup
pot demanar al mateix botiguer dos vegades seguides sinó
que han de marxar a una altra botiga.

En cas que tingueu el producte i a més entengueu el
llenguatge, donareu al grup el dibuix que pertoqui que
desprès es farà servir a la celebració.

Aspectes addicionals:
• Rebombori: quan un dels coordinadors del joc cridi

això, els grups han de canviar de botiga tan si l’han
encertat com si no.

• Rebaixes: quan el coordinador del joc cridi això, els
grups poden deixar de comprar i anar a la taula de
rebaixes, els primers que arribin rebran un producte de
regal i tots els grups poden tornar a la mateixa botiga.

• Podeu complicar el joc i donar-li un caire evangèlic fent
que a cada grup estigui format per paralitics, cecs,
captius, muts, estrangers, anciana pobre.....
Aleshores, Bona notícia: quan el coordinador ho cridi,
alguns membres del grup podran ser alliberats del seu
handicap.

GRAN JOCEl mercat de l’Alegria
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Motius d’alegria:
Hi ha 8 motius d’alegria que els podeu fotocopiar de les
seguents il.lustracions per vendre a les botigues:

1.Guanyar un partit
2.Menjar macarrons
3.Anar d’excursió
4.Estar amb els meus amics
5.Que em deixin fer el que m’agrada
6.Un dia de família
7.Que em facin un regal
8.Celebrar la festa d’aniversari
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1. Guanyar un partit
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2. Menjar macarrons
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3. Anar d’excursió
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4. Estar amb els meus amics
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5. Que em deixin fer el que m’agrada
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6. Un dia de família
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7. Que em facin un regal
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8. Celebrar la festa d’aniversari



11

2002Materials de Pasqua

Botigues

A continuació hi ha les butlletes retallables que ha tenir
cada venedor i que li serviran de pauta alhora de saber
com han d’aconseguir cada grup els motius d’alegria

Venedor 1
Grup Element Llenguatge

1 Guanyar un partit cançó
2 Menjar macarrons mímica
3 Anar d’excursió dibuix
4 Estar amb els meus amics mímica
5 Que em deixin fer el que m’agrada cançó
6 Un dia de família dibuix
7 Que em facin un regal dibuix
8 Celebrar la festa d’aniversari mímica

Venedor 2
Grup Element Llenguatge

2 Guanyar un partit dibuix
3 Menjar macarrons mímica
4 Anar d’excursió dibuix
5 Estar amb els meus amics cançó
6 Que em deixin fer el que m’agrada cançó
7 Un dia de família cançó
8 Que em facin un regal cançó
1 Celebrar la festa d’aniversari mímica

✁
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 Venedor 3
Grup Element Llenguatge

3 Guanyar un partit cançó
4 Menjar macarrons cançó
5 Anar d’excursió mímica
6 Estar amb els meus amics mímica
7 Que em deixin fer el que m’agrada dibuix
8 Un dia de família cançó
1 Que em facin un regal mímica
2 Celebrar la festa d’aniversari cançó

Venedor 4
Grup Element Llenguatge

4 Guanyar un partit cançó
5 Menjar macarrons dibuix
6 Anar d’excursió mímica
7 Estar amb els meus amics mímica
8 Que em deixin fer el que m’agrada dibuix
1 Un dia de família mímica
2 Que em facin un regal mímica
3 Celebrar la festa d’aniversari mímica

Venedor 3
Grup Element Llenguatge

5 Guanyar un partit mímica
6 Menjar macarrons dibuix
7 Anar d’excursió cançó
8 Estar amb els meus amics mímica
1 Que em deixin fer el que m’agrada dibuix
2 Un dia de família cançó
3 Que em facin un regal cançó
4 Celebrar la festa d’aniversari cançó
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Venedor 7
Grup Element Llenguatge

7 Guanyar un partit cançó
8 Menjar macarrons mímica
1 Anar d’excursió cançó
2 Estar amb els meus amics dibuix
3 Que em deixin fer el que m’agrada mímica
4 Un dia de família mímica
5 Que em facin un regal dibuix
6 Celebrar la festa d’aniversari cançó

Venedor 6
Grup Element Llenguatge

6 Guanyar un partit cançó
7 Menjar macarrons mímica
8 Anar d’excursió cançó
1 Estar amb els meus amics cançó
2 Que em deixin fer el que m’agrada dibuix
3 Un dia de família dibuix
4 Que em facin un regal mímica
5 Celebrar la festa d’aniversari cançó

Venedor 8
Grup Element Llenguatge

8 Guanyar un partit dibuix
1 Menjar macarrons mímica
2 Anar d’excursió cançó
3 Estar amb els meus amics dibuix
4 Que em deixin fer el que m’agrada mímica
5 Un dia de família cançó
6 Que em facin un regal mímica
7 Celebrar la festa d’aniversari dibuix

✁
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CELEBRACIÓ
Explicació general

Per a fer la celebració necessitarem  fer un frontal per al
davant de l’altar.

Material
• Icona Mare de Déu de l’Alegria
• Paper d’embalar de la mida de l’altar de la parròquia.
• Globus, guirnaldes, confeti,banderoles.
• Dibuixos amb les nostres alegries (joc del mercat de

l’alegria).
• Tires de colors amb les Alegries de Jesús.

Com fer el FRONTAL
Al mig hi ficarem la icona de la Mare de Déu de l’Alegria i al
voltant col.locarem guirnaldes, confeti, globus etc.. Farem
un marc on col.locarem les tires de cartolina amb les
Alegries de Jesús.

Objectiu
Descobrir que l’alegria de Jesús és l’alegria de Maria i també

la nostra alegria.
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Dinàmica
El frontal ens ajudarà a centrar la nostra atenció. És molt
important que aquest mostri la nostra alegria i la de Jesús.
Per això el decorarem com si decoréssim una sala (o un
pòster) per anunciar una festa.

Podem ficar-hi globus, guirnaldes, confeti, serpentines i
banderoles. L’important és que el frontal expressi per si
mateix molta alegria.

Durant la celebració els infants més petits tindran els
dibuixos amb les “nostres alegries” (que han guanyat durant
el joc del mercat) i els més grans les frases - pregària amb
les “alegries de Jesús”.

Cada cop que s’anomena una de les nostres alegries , els
infants que tinguin l’alegria que s’anomena hauran
d’aixecar-se i ensenyar-la sense moure’s del lloc, aleshores
després de dir una de les nostres alegries un dels més grans
llegirà una l’alegria de Jesús i la penjarà en el frontal, tot
fent un marc al voltant del frontal.

Cada dos alegries nostres – alegries de Jesús anirem
cantant una de les estrofes de la cançó de la Mare de Déu
de l’Alegria. I en acabat anirem dient les nostres alegries i
després les alegries de Jesús.

Estructura celebració

Cant inicial: Deixa’t estimar per Jesucrist...

Citar el dibuix de les nostres alegries
Llegir alegria de Jesús: cita bíblica i pregària
Cada dos: cant: Mare de Déu de l’Alegria, una estrofa i
tornada.

Parenostre
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Monició introductòria

Estem aquí per celebrar i donar gràcies per tot el
que Déu ens dóna. Ell ens obre el seu cor i ens rega-
la amor, felicitat, perdó i ens crida a tenir una vida
nova.
Jesús està alegre. I la seva alegria es vol escampar a
tots nosaltres.
Celebrem la Pasqua, la vida. Celebrem l’alegria de
Jesús i de Maria, que ens volen contagiar.
Ens deixarem portar de la mà per Maria, la mare de
Jesús. Qui millor que ella per ensenyar-nos quina és
l’alegria del seu Fill, i com hem de fer perquè
l’alegria de Déu sigui la nostra alegria.

1.Guanyar un partit
Que no hi hagi perdedors.
Estar al costat dels qui perden.

- Tot allò que feu a un d’aquests més
petits, a mi m’ho feu. (Mt 25, 40)
- Jesús digué: - T’enalteixo, Pare, Senyor
del cel i de la terra, perquè has revelat
als senzills tot això que has amagat als
savis i entesos. (Mt 11,25)

Jesús, tu sempre ets a prop dels qui
estan tristos o ho passen malament. Fes
que quan nosaltres guanyem no ens
riguem ni fem burla dels qui han perdut.
Ensenya’ns a estar sempre al costat dels
qui en la societat els ha tocat de perdre.

CELEBRACIÓ
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2. Menjar macarrons
Compartir la taula.
Compartir-ho tot és font de riquesa;
Senyor, doneu-nos un cor de pobre!

El Senyor digué: «Fa més feliç donar que rebre.»
(Ac 20,35)

La teva taula, Jesús, és molt gran; tots hi
cabem! Ajuda’ns a compartir el que tenim no
només amb els amics i els qui ens cauen bé
sinó amb tothom. Senyor, que no marginem

a ningú.

3. Anar d’excursió
Agrair la natura, do de Déu.

Són esplèndides les altures del límpid firmament.
Mirar el cel és un espectacle fascinant.
El sol que despunta, proclama, quan s’aixeca,
com n’és, d’admirable, l’obra de l’Altíssim.

La resplendor de les estrelles fa la bellesa del cel;
elles són l’ornament radiant de les altures del
Senyor.
Mira l’arc iris i beneeix el qui l’ha fet:

és magnífic en la seva esplendor.
Envolta el cel amb un cercle magnificent;
l’ha estès l’Altíssim amb les seves mans.
El Senyor ha fet totes les coses
i ha donat la saviesa als qui són fidels.
Sir 43, 1.9.11-12.33

Tot el que ens envolta és obra teva. Bon Déu, mai
podrem agrair-te prou tot el que has fet per

nosaltres, les muntanyes, els rius, el mar, els
núvols, el vent... Jesús, que sapiguem respectar, tractar
bé i tenir cura de tot el nostre entorn.
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4. Estar amb els meus amics.
Donar la vida pels amics

Ningú no té un amor més gran que el qui
dóna la vida pels seus amics. (Jn 15,13)
Jo no us dic servents sinó amics. (Jn
15,15)

Jesús, el millor i més gran regal que ens
has fet és la teva mateixa vida. Tu ens la
dones cada dia. Fes que tots plegats
sapiguem estar atents al que puguin necessitar
els companys i companyes.

5. Que em deixin fer el que m’agrada.
Fer la voluntat del Pare.

Així, doncs, segons la veritat que ve de Jesús, renuncieu
al vostre comportament passat i despulleu-vos de la per-
sona vella que es va destruint rere els miratges; renoveu
espiritualment el vostre interior  i revestiu-vos de l’ésser
humà nou, creat a imatge de Déu en la justícia i la
santedat que neixen de la veritat. (Ef 4, 21ss.)

Tu, Jesús, sempre vas obeir al teu Pare. A nosaltres de
vegades ens costa una mica fer cas als pares o als
monitors. Ajuda’ns a entendre que els nostres monitors i
els nostres pares només volen el nostre bé i no ens ma-
nen coses perquè sí.
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6. Un dia de familia
Que tots siguem germans.

Tots vosaltres sou germans. (Mt
23,8))
Hi ha diversitat de dons, però l’Esperit
és el mateix.(1Co 12,4)

Jesús, tu mai vas fer vores a ningú. Et
feies amic de tothom, fins hi tot dels
dolents. Fes que també nosaltres
sapiguem jugar i ser amic amb tots els
nois i noies de l’esplai.

7. Que em facin un regal
Regalar-nos el Regne de Déu.

Amb el Regne del cel passa com amb un tresor amagat
en un camp: la persona que el troba el torna a amagar i,
ple de joia, se’n va a vendre tot el que té i compra aquell
camp.

També passa amb el Regne del cel com amb un mercader
que busca perles fines: quan en troba una de gran valor,
va a vendre tot el que té i la compra. (Mt 13, 44ss.)

Que el Regne de Déu  consisteix en la justícia, la pau
i el goig de l’Esperit Sant. (Rm 14.17)

Tu ens has dit, Jesús, que el Regne del Cel és
una festa, un lloc fantàstic; el més especial de
tots! Volem fer de les nostres colònies

(campaments...) com si fos un raconet del teu
Regne. Ajuda’ns a estar sempre alegres al servei
dels altres.
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8. Celebrar la festa d’aniversari
Jesús ha ressuscitat, celebrem-ho!

Poseu-vos l’armadura que Déu us dóna.  Estigueu a punt,
doncs! Poseu-vos el cinturó de la veritat, revestiu-vos amb
la cuirassa de la justícia,  estigueu ben calçats, a punt per
a anunciar l’evangeli de la pau.  Poseu-vos sobretot
l’escut de la fe. Preneu el casc de la salvació, i l’espasa de
l’Esperit, que és la paraula de Déu. (Ef 6, 13ss.)

La teva vida, Jesús, és una passada! I el Pare va estar tant
content d’ella que va decidir que no podia acabar-se mai.
Volem, Jesús, estimar com tu, perdonar com tu, compar-
tir com tu, viure com tu! Que mai oblidem que la vida
sols és “guai” de veritat si és com la teva.

Monició conclusiva abans del Parenostre

Hem vist l’alegria de Jesús, acompanyats per Maria.
Ella coneix molt bé el cor del seu Fill. Ara, sabem
què podem fer per tal que l’alegria de Déu sigui
també la nostra. L’alegria de la Pasqua, l’alegria de
la vida.
Diguem ara l’oració que ens ensenyà Jesús.
És la seva alegria la que demanem, és amb la seva
pregària que ens adrecem a Déu, tot dient:
Pare nostre...






