L’ANY DE LA FE A L’ESCOLA
11 d’octubre de 2012 al 24 de novembre de 2013
Materials de treball

Educació Infantil

Desvetllar la Fe en Jesús

“Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu
i obre la porta,
entraré a casa seva i menjaré amb ell, i ell amb mi.”
Apocalipsi 3,20
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Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Any de la Fe a l’Escola
Materials de Treball per a totes les Etapes Educatives
Curs 2012‐2013

Educació Infantil. Desvetllar la FE en Jesús.
Introducció. Consideracions prèvies.
Proposem un treball per desenvolupar a l’Ed. Infantil partint de les pròpies
vivències i experiències de les persones de l’entorn del nen. D’una manera global
i des del seu dia a dia, els nens i nenes d’aquesta etapa són capaços de viure allò
que se’ls proposa en pròpia persona i amb il·lusió.
Tenint molta cura de les presentacions (hauran de ser engrescadores i properes),
els nens i nenes aniran descobrint i visualitzant les seves primeres experiències
de Fe en Jesús.
Aquests materials també poden ser utilitzats per a nens i nenes del primer cicle
d’Ed. Primària (6 a 8 anys) amb l’adaptació corresponent de l’educador.

Objectius
•

Fer néixer i créixer la Fe cristiana a partir de la confiança en Jesús, que
ens revela Déu com a Pare i ens comunica la força de l’Esperit Sant.

•

Propiciar en els nens gestos perquè s’apropin amb confiança a Jesús.

•

Anar consolidant, en la mesura del possible, aquesta Fe inicial.

•

Donar la primera notícia càlida de Jesús als nens amb famílies d’altres
religions o conviccions.
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Continguts teòrics bàsics de fonamentació
•

L’experiència religiosa de l’infant creix a la vegada que es desenvolupa la seva
autonomia i identitat personals en relació amb el medi. (Currículum de
Religió Catòlica)

•

Professar de viva veu la fe implica un testimoniatge i un compromís públic. El
cristià no pot pensar mai que creure és un fet privat. (Porta Fidei, pàg. 23).
L’educador procurarà amb naturalitat que els nens, com a reacció a les frases
de Jesús, verbalitzin una resposta pròpia a Jesús.

•

Expressar i celebrar les tradicions, festes i aniversaris més importants tot
exercitant les primeres habilitats motrius per relacionar-se amb els altres i
accedir a la pregària, als cants de lloança i al sentit de les festes religioses.
(Currículum Religió Catòlica, 4t objectiu).

Testimonis de la importància de la pregària com a
escolta a Déu.
“Cada matí encomaneu a Déu les ocupacions del dia”. Sant Joan Bosco.
“Hem de pregar sempre, no fins que Déu ens escolti, sinó fins que puguem sentir
Déu”. Autor desconegut.
“El millor consol és el que ve de l’oració”. Sant Pius de Pieltrecina
“Com es faci l’oració, que és el més important, no deixarà de fer-se tota la
resta...” Santa Teresa de Jesús.
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Referències bibliogràfiques. Materials de suport
•

Currículum Religió Catòlica
http://www.religio.cat/ftp/112/curriculum_definitiu.pdf

•

BENET XVI: Porta Fidei
http://multimedia.opusdei.org/pdf/ca/porta_fidei.pdf

•

Dibuixos i dibuixos per pintar (Patxi Fano)
http://www.diocesismalaga.es/index.php?mod=imagenes

•

http://imagenesreligiosasparadescargar.blogspot.com.es/2011/07/santisi
ma-trinidad-en-dibujos-de-fano.html

Música
• http://www.goear.com/search/Taiz%C3%A9/ Cants de Taizé.
•

CD. Veus per a una nova evangelització. Fundació UNAVEU.
Barcelona 2012
Cançó n. 3: Sóc a la porta i truco. Gna. Glenda.
Cançó n. 4: Senyor, Tu ho saps tot. Joan Àguila.

Vídeos
• La creu i l’estel. Nova aventura evangelitzadora de Mn. Xavier Morlans.
Es tracta d’una sèrie de dibuixos animats que apareixerà cap els volts de
Nadal i que presenta el primer anunci cristià amb gènere d’aventura
medieval. Fundació Unaveu format DVD.
•

http://www.nazaret.tv/inicio# TV amb dibuixos animats religiosos

Pregàries amb nens/es
• http://www.arrakis.es/~andresgv/parro/oracions.htm
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Educació Infantil.
Desvetllar la FE en Jesús.

Metodologia
Suggeriments per a la pregària del matí:
Es tracta de familiaritzar els nens en l’escolta de la paraula de Jesús i en la seva
resposta espontània.
Es recomana que els nens s’asseguin a terra en forma de rotllana i al centre, en
un lloc ben destacable, hi posarem la Bíblia acompanyada d’una llàntia.
L’educador llegirà una frase de la Bíblia,
“perquè on n’hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo hi sóc enmig d’ells.”
Mt 18,20
“Deixeu que els nens vinguin a mi” Mc 10,13
Deixarem un espai de silenci amb música de fons; després d’aquesta estona, els
nens repetiran la frase. Per acabar, se’ls convida que expressin el que han
pensat i li ho diguin a Jesús.
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Senyor, gràcies
perquè encara
que no et veiem,
podem escoltar
les teves paraules.

Vosaltres sou
els meus
amics.
Joan 15,14

Material
• Una cartolina gran enganxada en un lloc visible durant
la setmana
• Música relaxant (sense lletra)
• Llàntia encesa (opcional)
• Llibre: La Bíblia en un lloc rellevant.

Activitat
Començarem tancant els ulls i escoltant la música.
L’educador donarà les següents indicacions:
- Imaginem que som amb el pare, la mare, els avis...
Al cap d’una estona, pregunta:
- (...) amb qui éreu? Què fèieu? Estàveu a gust? Per què?
Hem experimentat una sensació de benestar espiritual tot
recordant les persones que ens estimen.
Es podria ampliar fent un dibuix d’ells amb aquestes
persones que els estimen.
Al llarg de la setmana hauran de portar una fotografia on
surtin ells i els seus pares, germans, avis o d’altres familiars;
amb les fotografies, anirem confeccionant un marc sobre la
cartolina.
Per acabar, tancaran els ulls i escoltaran la paraula del text
bíblic, els direm que s’imaginin que Jesús els parla. Després,
repetiran el text en veu alta i expressaran una resposta.

Text de pregària

Text bíblic

Vivència 1: la Fe

http://www.abcat.org/bci/
(la Bíblia)
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El fruit del silenci és l'oració.
El fruit de l'oració és la fe.
El fruit de la fe és l'amor.
El fruit de l’amor és el servei.
El fruit del servei és la pau.
Beata Teresa de Calcuta

Material complementari per
a la motivació de
l’educador.

Dipositem la confiança en la persona que sentim que ens
estima.
Per acabar, tancaran els ulls i escoltaran la paraula del text
bíblic, els direm que s’imaginin que Jesús els parla. Després,
repetiran el text en veu alta i expressaran una resposta.

- Qui va venir a salvar al Tabalet?
- La mare? Per què la mare?
Segur que teniu alguna ferida; en aquest moment, tots se’n
busquen una...
- Qui us la va curar?
- Si us feu mal, a qui acudiu?
- I si és a l’escola? Per què?

Activitat
Amb els ulls tancats sentiran l’explicació d’aquest conte i, a
continuació, podem fer preguntes com:

Material
• Conte del Tabalet.

Vivència 2: la confiança

Veniu a mi
tots els qui
esteu cansats
i afeixugats i
jo us faré
reposar.
Mt 11,28

Text bíblic

Senyor, gràcies
perquè amb Tu puc
descansar i confiar.

Text de pregària
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http://www.contes.cat/escritscontes/en-tabalet_787_2.html
(conte del Tabalet)
http://www.abcat.org/bci/
(la Bíblia)

La confiança, i res més que la
confiança, pot conduir a
l'amor.
Santa Teresa de Lisieux

Material complementari per
a la motivació de
l’educador.

Activitat
Dins una bossa/capsa, hi haurà els noms o les fotografies
dels nens/es. Cada alumne agafarà un d’aquests paperets
de la caixa/bossa i mirarà qui li ha tocat; s’atansarà a
aquest company i li mostrarà afecte; qui en rebi, li donarà
les gràcies.
A la plantilla, hi farà un dibuix com a regal que s’emportarà
a casa per explicar als pares què és i per què.
Annex, regal.
Per acabar, tancaran els ulls i escoltaran la paraula del text
bíblic. Els direm que s’imaginin que Jesús els parla.
Després, repetiran el text en veu alta i expressaran una
resposta.

Material
• Bossa/caixa
• Etiquetes amb el nom de l’alumne o bé la fotografia
(P3)
• Plantilla-dibuix “El meu regal”
• Colors, llapis, gomets... per al dibuix
• Música infantil per cantar

Per Nadal, aquesta activitat té molt de sentit. Els nens
poden portar el nen Jesús del seu pessebre.

Vivència 3: la gratuïtat

Déu ha estimat
tant el món que
li ha donat el
seu Fill únic.
Jo 3,16

Text bíblic

Déu, creador del
món, ens ha fet un
regal per a cadascú
de nosaltres: Jesús
el seu fill.

Text de pregària

http://www.abcat.org/bci/
(la Bíblia)
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L'agraïment és la memòria del
cor.
JB Massieu

Material complementari per
a la motivació de
l’educador.

Aquest gra de mostassa representa la paraula de Jesús que
creix en nosaltres.
Per acabar, tancaran els ulls i escoltaran la paraula del text
bíblic, els direm que s’imaginin que Jesús els parla.
Després, repetiran el text en veu alta i expressaran una
resposta.

Activitat
Parlarem de la paràbola del sembrador, del gra de
mostassa; cal que en portem una mostra i el vegin i el
toquin: és molt petit.
- Com és possible que un gra tan petit es faci tan gran?
- Ho ha fet sol?
- Què necessita?
- Això passa en un tres i no res?

Material
• Cofre/capsa guarnida
• Imatge de la Santíssima Trinitat enrotllada i lligada
amb una cinta
• La Bíblia

Vivència 4: l’esperança

El gra de
mostassa.
Mc 4,30-32

Text bíblic

Senyor, planta en
el meu cor el gra
de mostassa i
ajuda’m a fer-lo
créixer, jo també
t’ajudaré.

Text de pregària

http://www.abcat.org/bci/
(la Bíblia)

Animats per l'Esperit
comuniquem l'esperança.
Joan Pau II
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Material complementari per
a la motivació de
l’educador.

Activitat
Ha arribat el dia esperat: descobrirem qui o què s’amaga
dins el cofre. Cal crear un moment d’emoció. L’obrim... la
sorpresa ha de ser molt gran: descobrim la imatge de Déu.
El Pare, que ens ha creat, Fill que ens ensenya a estimar i
Esperit Sant que ens dóna força per tirar endavant, que és el
centre de la nostra vida. Enganxarem la fotografia al mig de
la cartolina, que recomanem que hi sigui tot el curs, per
tenir-ho present. Per acabar, tancaran els ulls i escoltaran la
paraula del text bíblic. Els direm que s’imaginin que Jesús els
parla. Després, repetiran el text en veu alta i expressaran
una resposta.

Material
Imatge de la Santíssima Trinitat.
Annex, Santíssima Trinitat.

Vivència 5: la caritat

Aneu doncs, a
tots els pobles i
feu-los
deixebles
meus,
batejant-los en
el nom del Pare
i del Fill i de
l’Esperit Sant.
Mt 28,19-20

Text bíblic

Jesús, gràcies
perquè em fas
conèixer el teu
Pare, que és també
el meu i em dóna
l’escalforeta de
l’Esperit Sant.

Text de pregària

http://www.abcat.org/bci/
(la Bíblia)
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Estimar Déu i servir-... Amor
treu amor.
Santa Teresa d'Àvila

Material complementari per
a la motivació de
l’educador.
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