
 

 

 

 

 

 

                                

 



PREÀMBUL 

Aquesta Recerca neix per descobrir, explorar, comprovar, verificar, la importància dels jocs 

educatius a la catequesis  per a la formació física moral i espiritual. 

Neix també per la preocupació actual per proporcionar als educands una manera d'aprendre. Amb 

aquest tema es planteja una educació el sentit essencial sigui l'assoliment d'un nova persona,  en una 

nova societat essencial , és a dir, la configuració de formes de comportament personal i social 

autènticament humans i cristians i el ple desenvolupament de la persona.  

Servirà també per motivar a totes aquelles persones identificats en aquest procés, posant en pràctica 

les aportacions de la tecnologia educativa,el procés de fe i l’itinerari  que els permetrà compartir una 

educació realment alliberadora que no només es basa en el diàleg, la criticitat, la participació, 

l'autonomia, sinó també en el joc i la creativitat que afavoreixi el sorgiment i la formació integral de 

la persona 

TEORIES FISIOLÒGIQUES DEL JOC 

TEORIES DEL JOC 

El seu principal representant Sherithel; va sostenir que el canvi d'activitat o ocupació proporciona la 

possibilitat de recrear les parts fatigades del sistema nerviós, mentre que altres parts entren en 

activitat ". Aquest criteri va fer establir els esbarjos a les escoles. 

 La importància del joc en l'educació és gran, posa en activitat tots els òrgans del cos, fortifica i 

exercita les funcions psíquiques. El joc és un factor poderós per a la preparació de la vida social del 

nen; jugant s'aprèn la solidaritat, es forma i consolida el caràcter i s'estimula el poder creador. Pel 

que fa al poder individual, els jocs desenvolupen el llenguatge, desperten l'enginy, desenvolupen 

l'esperit d'observació, afirma la voluntat i perfeccionen la paciència. També afavoreixen l'agudesa 

visual, tàctil i auditiva; alleugereixen la noció del temps, l'espai; donen soltesa, elegància i agilitat del 

cos. L'aplicació profitosa dels jocs possibilita el desenvolupament biològic, psicològic, social i 

espiritual de la persona. 

 

 La seva importància educativa és transcendent i vital. No obstant això, en moltes de les nostres 

entitats educatives i pastoral es prepondera el valor de l'aprenentatge passiu, domesticador i 

alienant, no es dóna la importància del cas a la educció integral i permanent. tradicionalismes. 

La catequètica tradicionalista sumi als nens a l'ensenyament dels catequistes, a la rigidesa doctrinal, a 

l'obediència cega, a la acriticidad, passivitat, absència d'iniciativa. És logocèntrica, l'únic que li 

importa conrear és el memorisme de coneixements. El joc està vedat o en el millor dels casos 

admès només a l'horari d'esbarjo. 

Davant d'aquesta realitat la catequètica Nova és una veritable mutació en el pensament i accionar 

pedagògic. Té el seu origen en el Renaixement i Humanisme, com a oposició a l'educació medieval, 

dogmàtica autoritària, tradicional, momificant. Té la virtut de respectar la llibertat i autonomia 

infantil, la seva activitat, vitalitat, individualitat i col · lectiva. És paidocentrista. El nen és l'eix de 

l'acció educativa. El joc, en efecte, és el mitjà més important per educar 

 

 



CARACTERÍSTIQUES DEL JOC 

El joc és una activitat lliure. El joc per mandat no és joc.Més aviat consisteix en escapar d'ella a una 

esfera temporal de activades que posseeix la seva tendència pròpia .. El següent cas, que refereix el 

pare d'un nen. Troba el seu fill de quatre anys assegut a la primera cadira d'una fila d'elles jugant al 

tren. Acaricia al nen, però aquest li diu: pare no has de fer un petó a la locomotora, perquè, si ho 

fas, pensen els cotxes que no és veritat. 

a. El joc no és la vida corrent o la vida pròpiament dita. 

b. El joc és absolutament independent del món exterior, és eminentment subjectiu. 

c. El joc transforma la realitat externa, creant un món de fantasia. 

d. El joc és desinteressat, és una activitat que transcorre dins de si mateixa i es practica en raó 

de la satisfacció que produeix la seva mateixa pràctica. 

e. Es juga dins de determinats límits de temps i d'espai, la seva característica és la limitació. 

f. El joc crea ordre, és ordre. La desviació més petita, fa malbé tot el joc, li fa perdre el seu 

caràcter i li anul. 

g. El joc oprimeix i allibera, el joc arrabassa, electritza, encisa. Està ple de les dues qualitats 

més nobles que l'home pot trobar a les coses i expressar-les: ritme i harmonia. 

h. El joc és un tendir cap a la resolució, perquè es posen en joc les facultats del nen. Una altra 

de les característiques del joc és la facultat amb què s'envolta de misteri. Per als nens 

augmenta l'encant del seu joc si fan un secret. És una cosa per a nosaltres i no per als altres. 

i. El joc és una lluita per alguna cosa o una representació d'alguna cosa.  

 

 

 

 

 

 



CLASSIFICACIÓ DELS JOC 

a.  Jocs Sensorials  Aquests jocs són relatius a la facultat de sentir provocar la sensibilitat 

en els centres comuns de totes les sensacions. Els nens senten plaer, amb el simple fet 

d'expressar sensacions, els diverteix, assegura Claparede, provar les substàncies més 

diverses, "Per veure a què saben", fer sorolls amb xiulets, amb les culleres sobre la 

taula, etc. examinen colors extra. Els nens juguen a palpar els objectes. 

b.  Jocs Motors Els jocs motors són innombrables, uns desenvolupen la coordinació de 

moviments com els jocs de destresa, jocs de mà; boxa, rem, joc de pilota: basquetbol, 

futbol, tennis, altres jocs per la seva força i promptitud com les curses, salts etc. 

c. Jocs Intel · lectuals Són els que fan intervenir la comparació de fixar l'atenció de dos 

o més coses per descobrir les seves relacions, com el domini, el raonament (escacs) la 

reflexió (endevinalla) la imaginació creadora (invenció d'històries).Claraparede "diu que 

la imaginació té un paper immens en la vida del nen, barrejant a totes les seves 

comparacions així com una vida mental de l'home que li proveís; qualsevol tros de 

fusta pot representar els seus ulls en cavall, un vaixell, una locomotora, un home, en fi, 

anima les coses. "  

 

d.  Jocs Socials Són els jocs tenen com a finalitat l'agrupació, cooperació, sentit de 

responsabilitat grupal, esperit institucional, etc. Ethel Kawin diu, "el joc és una de les 

forces socialitzadores més grans", perquè quan els nens juguen desperten la sensibilitat 

social i aprenen a comportar-se en els grups. 

 

 

e.  Jocs Infantils Aquests jocs comprenen des del naixement fins als sis anys i amb 

manifestacions de plaer, no exigeixen esforç muscular, els seus jocs són individuals. 

Aquesta és l'edat d'or de la joguina, és a dir, l'estímul per al joc individual. 

 

f.  Jocs Recreatius Aquests jocs també anomenats de saló, són aquells que a més de 

proporcionar plaer exigeixen esforç muscular per arribar a dominar; se'ls pot dividir en 

dos grups:Corporals. Mentals. 

 

g.  Jocs Escolars Aquests jocs són els que comprenen en el període de set a dotze anys 

aproximadament, el joc canvia fonamentalment d'aspecte, és associable. Aquests jocs 

responen vivament l’ instint gregari. Aquesta és l'edat del joc dramàtic, exemples: El gat 

i el ratolí, la guineu i els gossos, lladres i zeladors. Els jocs escolars els dividirem en tres 

grups, d'acord a la seva acció:a) Jocs de Velocitat. - En aquests jocs premen la carrera i 

el salt, hi ha habilitat, art i tàctica del moviment, predominant una coordinació motriu 

impecable. b) - Jocs de Força. - Aquests jocs exigeixen un gran desplegament 

d'energies, produeixen en general fatiga i congestió. c) Jocs de Destresa. - Aquests jocs 

es caracteritzen per l'ús econòmic de l'esforç, per la combinació apropiada dels 

moviments per aconseguir una fi. En aquests jocs no ha d'haver moviments altres, sinó 

útils i necessaris, això és la Intel ·vigència posada al servei del múscul. 

 

h.  Jocs Atlètics Són aquells en què el plaer proporcionat és inferior en quantitat a la 

feina desenvolupada en la seva pràctica. Són en general jocs de competència que 

exigeixen gran habilitat i constància. 

 



i. Jocs Esportius És un joc especialitzat, convenient per a l'alumne i subjecte a regles ia 

llibertat d'acció en la seva pràctica.L'esport diu el Dr Tissis: "És una escola de la intel · 

ligència per l'acomodació al medi, del caràcter, per l'afirmació del" Jo ", de la voluntat, 

de la lluita contra l'obstacle, pel mateix, del judici lloc que la voluntat és el pas del judici 

a l'acte, el joc esportiu té un caràcter mixt doncs d'una banda són més difícils que els 

altres jocs, exigint una major suma de destreses i resistència, d'altra banda són més 

lliures i espontanis que tots els altres jocs 

 

j.  Jocs Visuales.Són els jocs que ajuden a la funció visual, que corresponen a l'època 

lúdica de la joguina i es produeixen amb ajuda d'elements especials, com a objectes 

brillants per ser suspesos; cubs i cons brillants, prismes, tauletes de fusta en què 

s'insereixen figures geomètriques, joguines per al sentit cromàtic. 

 

k. Jocs Auditius. - Són els jocs que ajuden a la funció auditiva, corresponen a l'etapa de 

la joguina i es fa proporcionat als nens en la primera etapa de la infància, també 

s'organitza aquests jocs a l'escola per perfeccionar la funció sensorial auditiva. Són tots 

els jocs de caça amb venda i amb orientació per so 

 

l.  Jocs Tàctils. - Aquests jocs ajuden al desenvolupament del sentit del tacte i els nens 

ho fan amb diversos joguines com nines i animals de material tou, cubs de diferents 

mides, tauletes on es ressalti les superfícies llises. 

 

m.  Jocs del sentit bàsic ..-El Gmà Gastón Maria, en el seu "Metodologia general" ens 

parla del sentit bàsic en referir al material. Montessori identificant amb ell, que ens 

dóna la sensació dels pesos. Doncs quan s'utilitzen diversos pesos. 

 

n.  Joc de Agilidad.-Són tots els jocs que permet canviar de posició en l'espai i fer 

recorreguts amb variants posicions corporals (salts, curses amb obstacles). 

 

o.  Jocs de Puntería.-Són totes les que es practiquen amb el tir al blanc. 

 

p.  Jocs de Equilibri.-Són aquells que desenvolupen la capacitat per controlar la gravetat 

en relació amb el pla de sustentació i l'elevació del punt conservador de la gravetat. 

 

q.  Jocs Inhibició.-Són els jocs tenen com a finalitat l'agrupació, cooperació institucional, 

d'igual manera en els jocs socials. 

 

r.  Jocs Actius.-Són els jocs d'activitat corporal que espontàniament realitza el nen, 

intervenint dinàmicament impulsat per la seva vitalitat.El professor davant seu ha de 

observar-los, aconsellar la seva gradació per evitar els perills. 

 

s.  Jocs Individuals Són els jocs que executa un sol nen satisfent així els seus interessos 

molt personals.La personalitat no pot produir-se dins l'estret marc de l'ambient 

individual, a més hi ha el perill de formar una personalitat egocèntrica i un tipus 

introvertit. 

 

t. Jocs Col · lectius. - Són els jocs que es realitzen entre diverses persones, responen al 

principi de la socialització i estan estimulats per la emolución i la competència. 

Exemple l'esport. 



u.   Jocs lliures.-Són els jocs que es realitzen en completa llibertat, sense la intervenció ni la 

vigilància del professor. Aquest joc va ser propiciat per Froebel, té els seus inconvenients perquè 

el nen no està en condicions d'adonar-se dels perills que alguns jocs tanquen. A l'escola antiga el 

joc lliure es produïa en tots els esplais i ara s'ha reemplaçat pel joc vigilat. 

 

v.  Jocs Vigilats.-Són els jocs on sense negar l'espontaneïtat i llibertat al nen, se li vigila el seu 

desenvolupament. El professor deixa el nen la iniciativa, però observa i aprofita l'entusiasme 

per evitar els perills a impartir algunes regles. Aquesta classe de jocs és pròpia de les Escoles 

Bressol. Aprofitant així els interessos dels nens per ensenyar alguns assumpte o temes. 

 

w.  Jocs Organitzats. - Són els jocs que fa a quan es realitzen prèvia organització. El professor és 

qui projecta, programa i realitza amb els nens, el joc, ell participa com a guia i control de 

l'ordre i de les regles, estimula i dels resultats.Aquest joc es realitza a l'escola primària. 

 

x.  Jocs Esportius Escolars. - Es domina al grup d'esport que han estat relacionats per a 

practicar a les escoles i col · legi del Perú. Sempre amb modificacions respecte al temps de 

direcció, extensió del camp i pas dels útils.Els jocs esportius escolars poden ser aplicats a les 

escoles primàries d'homes o dones observant les prescripcions i limitacions per a cada cas. 

 

ELS JOCS A L'ESCOLA PRIMÀRIA 

IMPORTÀNCIA DEL JOC A L'ESCOLA PRIMÀRIA 

 

En la dinàmica del joc entren en desenvolupament complet l'ànsia de llibertat, l'espontaneïtat 

en l'acció, l'esperit alegra l'anhel de creació, l'actitud ingènua i la reflexió, qualitats que en 

essència distingeix nostre ésser en el joc l'home despulla tot el que es troba reprimit, ofegat al 

món interior de la seva persona.Des del punt de vista psicològic el joc és una manifestació del 

que és el nen, del seu món interior i una expressió del seu món interior i una expressió de la 

seva evolució mental. Permet per tant, estudiar les tendències del nen, el seu caràcter, les seves 

inclinacions i les seves deficiències.En l'ordre pedagògic, la importància del joc és molt ampli, 

ja que la pedagogia aprofita constantment les conclusions de la psicologia i l'aplica la 

didàctica.El joc ens dóna la més clara manifestació del món interior del nen, ens mostra la 

integritat del seu ésser. Durant el joc el nen desenvoluparà els seus poders d'anàlisi, 

concentració, síntesi, abstracció i generalització. El nen en resoldre variades situacions que es 

presenten en el joc aviva seva intel · ligència, condiciona els seus poders mentals amb les 

experiències viscudes per resoldre més tard molts problemes de la vida ordinària.El joc és un 

estímul primordial de la imaginació, el nen quan juga s'identifica amb el temps i l'espai, amb els 

homes i amb els animals, pot jugar amb el seu company real o imaginari i pot representar els 

animals i les persones per alguna cosa, aquest és el període de l'animisme en el nen. Aquesta 

flexibilitat de la seva imaginació fa que en els seus jocs imaginatius pot identificar-se amb la 

majoria de les ocupacions dels adults. Per al desenvolupament mental. - És en l'etapa de la 

infantesa quan el desenvolupament mental augmenta notablement i la preocupació dominant 

és el joc. El nen troba en l'activitat lúdica un interès immediat, juga perquè el joc és plaer, 

perquè justament respon a les necessitats del seu desenvolupament integral.  

 

 

 

 

En aquesta fase, quan el nen en jugar perfecciona els seus sentits i adquireix major domini del 

seu cos, augmenta el seu poder d'expressió i desenvolupa el seu esperit d'observació. Per a la 



formació del caràcter. - Els nens durant el joc reben benèfiques lliçons de moral i de 

ciutadania. El joc té la particularitat de conrear els valors socials d'una manera espontània i 

insensible, els nens arriben i pels seus propis mitjans, el desig d'obrar cooperativament, 

aprenen a tenir amistats i saben observar-les perquè s'adonen que sense elles no hi hauria 

l'oportunitat de gaudir millor en jugar, així mateix, conreen la solidaritat perquè no poques 

vegades juguen a fets on ha d'haver necessitat de defensar el prestigi, el bon home o el colors 

de certs grups que ells mateixos l'organitzen, per això s'afirma que el joc serveix positivament 

per al desenvolupament dels sentiments socials.La majoria dels jocs no són activitats solitàries, 

sinó més aviat activitats socials i comunicatives, en aquest sentit s'observa clarament en els 

centres educatius, és aquí on els nens es reuneixen amb grans i petits grups, d'acord a les seves 

edats, interessos, sexes, per entaular i competir en el joc, o en algunes vegades per discutir 

assumptes relacionats amb el seu món o simplement realitzar passos tractant confidencialment 

assumptes personals.És interessant fer passejades tractant confidencialment assumptes 

personals. 

 

És interessant provocar el joc col · lectiu en què el nen va adquirint l'esperit de col · laboració, 

solidaritat, responsabilitat, etc. aquestes són valuosos ensenyaments per al nen, són lliçons de 

caràcter social que l'han de valer amb posterioritat, i que els servirà per establir les seves 

relacions no només amb els veïns sinó amb la comunitat sencera.Quan es fomenta l'educació 

física i les seves diverses disciplines en els centres educatius, són els professors, autoritats, 

pares de família, catequistes i ciutadania en general els anomenats a vetllar i observar pel bon 

desenvolupament d'aquestes activitats físiques, perquè els nens cultiven tan agudament seva 

intel · ligència.  

 

Els problemes interns que tenen els individus es poden solucionar apel · lant al joc per 

exemple els escacs que permet la concentració mental de la persona ielseu àmbit espiritual i 

meditar intensament per solucionar dificultats, per aconseguir victòria.El professor ha de ser 

un constant observador per poder adonar-se dels jocs que més prefereixen els nens, així com 

de les reaccions que aquestes manifesten durant el seu desenvolupament, per determinar els 

jocs que siguin més aptes i també per fer les correccions del cas , com alhora impedir el joc 

brusc i perillós.L'observació del catequista. 

 

        La vigilància ha de ser discreta i procurar que es respectin profundament les iniciatives 

encara  les capritxoses de la infantesa, de tota manera del professor és moral i materialment 

responsable dels alumnes que se'ls confia, per això en determinats casos són necessaris els 

consells oportuns. Moltes vegades per falta d'iniciativa practiquen els mateixos jocs cada dia 

incorrent així en una fatigosa monotonia, en aquest cas el professor ha d'ensenyar alguns jocs 

nous que siguin d'atracció amb més activitat i entusiasme.Si li és possible ha de participar en 

els jocs donant així major animació i entusiasme al joc mateix.  

Durant el desenvolupament del joc no ha de demostrar preferència per cap nen o grup 

determinat, en aquest cas sembraria la discòrdia que és més perillosa per a la bona marxa de 

l'escola i per la mateixa activitat del professor.Així mateix impedirà tot abús durant el joc, per més 

animat sigui el joc, s'ha de prohibir les males paraules, les baralles entre ells.Tractar de fer 

desaparèixer en els nens els jocs de crims o d'assumptes policials mitjançant exemples i consells en 

forma gradual.El joc és la font de les primeres impressions i l'ensinistrament de les activitats per a 

les feines futures de la vida real, per això mereix una acurada atenció dins el procés d'a 



ensenyament aprenentatge, doncs, per ser una activitat natural i espontània de la infantesa ofereix 

la major vitalitat per a l'obra pedagògica en general.   

 

REQUISITS DEL CATEQUISTA PER A L'ENSENYAMENT DEL JOC 

 

 En els jocs es fa molt necessària l'acció directa del professor sobre el grup, en el possible el 

catequista es farà ajudar amb un nen dels graus superiors degudament instruïts del que s'ha de fer. 

Tant aquest com el catequista ha de procurar estar a prop dels nens durant el desenvolupament 

del joc per tal de poder-los ajudar dominar-se, a esperar el moment de la sortida, a complir les 

regles, etc. Advertint quan sigui prudent, que va a deixar-se-les actuar sols per tal de observár-les 

com es desenvolupen.En els jocs solen ocórrer un veritable conflicte amb els nens, el catequista 

procurarà no tenir preferències.El joc té una particular importància en l'educació del nen ja que 

cap altra activitat supera el joc en la transformació de l'individu en un tipus àgil, de moviments 

precisos i elegants, d'imaginació desperta i de reaccions ràpides causa de la influència innegable en 

el desenvolupament neuromuscular. Perquè l'acció directa del catequista sigui més efectiva en els 

jocs ha de procurar: Ser pacient, tolerant i alegre.Simpatitzar amb el joc i interessar en ell, tant 

com els seus propis infants i joves.Ser ferm pel que fa a exigir el compliment de les normes, però 

sempre amb la bondat i comprensió cap a l'infractor. Per als febles, per als endarrerits, per als 

tímids, que són els més necessitats del joc i de sentir l'estimulació del catequistes, tenir totes les 

seves simpaties i el seu més intel · ligent comprensió, ajudant-los en les seves dificultats, fins fer-

los guanyar confiança en si mateix.Valer-se de la seva habilitat i tacte per impedir que els nens 

s'aficionin per un sol joc. Prendre part directa en els jocs el més freqüent possible .No tenir mai 

una activitat passiva davant del joc. Estudiar bé el joc que es presentarà.No deixar passar cap 

oportunitat d'educar, però sense oblidar que és a la classe de joc. En els jocs de bàndol i en els 

esportius canviar als jugadors de posició perquè tots aprofitin les diferents oportunitats educatives 

i d'exercicis físics que el joc proporciona.  

 

La contribució del catequistes en els jocs dels nens poden fer-se de tres maneres:Interpretant 

racionalment la necessitat lúdica de l'infant a través de l'ensenyament i arribar al convenciment 

que el nen juga, és una necessitat i no una manifestació que pot cohibirse capritxosament i per 

això procurar el joc. Aplicar metòdicament els jocs que coneguin i fer provisió per augmentar el 

nombre d'ells. Inventant nous jocs. Els jocs són activitats simples, susceptibles d'imaginar, arreglar 

i aplicar-les amb la combinació metòdica de provar els seus resultats. És d'aquesta manera com els 

catequistes contribueixen en els jocs escolars inventant i ideant uns, millorant i perfeccionant 

altres, introduint els jocs a la classe d'acord a les iniciatives i imaginació del catequistes. 
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DIDÀCTICA DE L'ENSENYAMENT DELS JOCS 

 

 En ensenyar un joc cada educador tendrà en compte les següents recomanacions perquè obtingui 

el millor èxit en la direcció d'aquesta activitat que així mateix, sorgeixi un poderós interès de part 

dels nens. 

 

a. Teniu tacte en tractar als nens. 

b. Ajudi'ls, no els faci ressentir quan no saben fer alguna cosa. 

c. Reconegui i celebri els incidents graciosos sense passar-se del límit. 

d.Sigui part del grup.  

e.Un mestre autoritari no desperta interès i entusiasme. 

f.Estigui alerta i tan aviat decaigui l'interès no segueixi jugant aquest joc. 

g.Reconegui el bo i sempre esperi de cadascú el millor que ell pot fer. 

h.Els errors es fan notar o s'ignoren, segons el cas. 

i. Dirigeixi l'atenció i interès a l'activitat i no el nen. 

j.Estigui alerta i preparat per a qualsevol accident o situació. 

k.Dirigeixi, és a dir el líder. Els altres rebran les instruccions de vostè només. 

l.Recordeu tots els detalls del joc. 

m.No canvieu regles del joc després d'haver començat a jugar, canviar regles enmig del joc, després 

de confusió. 

n.En els jocs de competència, anunciï el resultat. 

o.No present jocs de la mateixa organització i to en un sol període. 

p.No tregui del joc als nens que perden. 

q.També cal considerar l'ocasió i el lloc. 

r.No obligui el nen a jugar, busqui el mitjà de interessar. 

s.Cada vegada que va ensenyar el joc repasse'l abans. 

t.Mantingui l'interès en el joc. 

u. Digui el que es va fer. No ha de dir el que no va fer 

v. D'explicacions clares i utilitzeu paraules que tots entenguin. 

w.Feu demostracions segons va explicant el joc. 

x.Estigui segur de tenir l'atenció de tots els del grup en parlar. 

y. Si hi ha suggeriments de part dels nens, acéptelas, així tindrà vostè millor harmonia i disposició. 

z.Teniu tacte.  

Aa. No ridiculitzi als nens. Aconseguiria allunyar perquè perdrien la confiança en vostè. 

Ab.Tingui l'equip o material que va utilitzar preparat i passi als jugadors quan ho vagin a utilitzar. 

Ac. Abans d'escollir un joc consideri si:El joc s'adapta a les característiques dels nens.Si és joc per pati 

o saló. 

Ad.Nombre de participants.L'hora, dia i temps que disposa per a la classe. 

Ae. Estudieu i practiqui la millor manera d'organitzar el grup per als jocs. (Cercles, relleus).El joc ha 

de donar participació a tots.El joc està adequat a l'edat, any d'estudis. 

 

 

 

 

 

 

 



ELS VALORS  

El joc és una eina extraordinaria amb el que l’educador pot anar ajudant als infants a créixer com a 

persones. El joc será una escola pràctica on viure moltes de les coses que l’infant ha descobert en el 

seu procés educatiu i evangelitzador i on aprendre i enriquir-se en moltes altres. On no hi arriba 

l’escola a pics ni tan sols les reunioins del petit pati, pot arribar-hi l’acció lúdica, pot arribar-hi el joc. 

a. El joc revela a l’educador quina és o quina pot arribar a ser la personalitat o carácter del 

nin/a. Posa en evidencia aquest carácter, la seva afectivitat, la seva espontaneitat. Serveix 

per a conèixer molt més profundament al nin/a 

b. Desenvoluopa de forma divertida, l’àmbit físic, l’àmbit intelectual, l’àmbit afectiu, l’ambit 

relacional, l’àmbit espiritual,etc… 

c. Fa descubrir el sentit d’equip. El jugador ha d’aportar el que ell és per  a que l’equip quedi 

enriquit. De la seva col·laboració amb el grup depén sempre el bon funcionament del grup 

d. Posa en relació permanent amb si mateix ja que es veu obligat a demanar-se “Que hi  puc 

fer jo? Per això el joc és una activitat que dóna cohesió a un grup i contribuieix a que els 

nins/es que més aïllats s’integren més , en la mesura en que posen en comú les seves 

habilitats, per petites que siguin 

e. L’astúcia, la rapidesa, l’ingeni es converteixen en grans valors. La força perd la primacia. 

Sols la conjunció de les aportacions de tots els jugadors fa que hagi un resultat adequat. El 

nin/a de gran fortaleza física pot ajudar, però noserà la qualitat més important,que esdevé 

la col·laboració de tots. El nin/a tímid pot asumir unrol que será integrant dins el grup.El 

més important sempre será la meva formació personal dins el grup com a lloc adequat a la 

llum de  Jesús 

f. Aquestes relacions grupals possibiliten que l’àmbit relacional pugui créixer  en procés a 

l’ambit de coneixement de Jesús 

g. Ajuda al nin/a a estructurar-se respectant unes normes bàsiques que no són imposades 

arbitrariament, sino que garantitzen la bona marxa de l’activitat. El nin/a ha de ser sincer i 

hones, i no competititu, les trampes ens empobreixen perquè l’important no és quedar per 

damunt  ningú, l’important és compartir els talents. 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=ni%C3%B1os+jugando&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_esES437ES437&biw=1441&bih=593&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=mQgHmWiqDu751M:&imgrefurl=http://orientacionandujar.wordpress.com/2010/11/16/materiales-para-el-dia-de-los-derechos-del-nino/&docid=BeJlqUsxl2G9GM&imgurl=http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2008/11/ninos3.jpg&w=409&h=285&ei=SqEOUPaKBIHAhAeW_oDYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=652&vpy=291&dur=213&hovh=187&hovw=269&tx=101&ty=132&sig=105877608118640006982&page=3&tbnh=120&tbnw=172&start=53&ndsp=31&ved=1t:429,r:3,s:53,i:319


LA MOTIVACIÓ EN EL JOC PASTORAL 

Serie d’ingenus si obviam que la gran motivació en el joc dins la catequesis es i ha de ser la trovada 

continua amb Jesús. Amb el seu estil, amb la seva paraula amb la seva manerea de fer, sentir i dir. 

Però aquesta gran motivació no es pot donar a conèixer si no es viu, si l’agent ha tengut trovada 

amb Jesús i fa d’això ressò de vida.Si un agent de pastiroal no vocaciona la seva tasca a partir de 

l’amor sense límits delPareil’alè delJesús resuscitat no podrá fer una deles grans tasquesdels 

catequistes, queés le trasnmetre. Un educador no es mesurable per el que ensenya o per el instrueix, 

un educador és mesurable per el que transmet. Per educar en la fe no és importantujn bon 

curriculum, és important la capacitat de transmetre que tenim. 

EL CONCEPTE DE MOTIVACIÓ 

Al igual que el concepte d’educar hi ha moltíssimes de definicions sobre el concepte de motivar, i 

moltíssimes variacions, motivar en la persona, en el aula, en l’equip de treball, en l’equip, motivació 

en el treball, motivació en l’empresa, etc... la primera passa cal que sigui definir quin seria el 

concepte mes aprop del concepte de persona que tenim 

 “ És una atracció cap a un objetiu que suposa una acció, un pensament o una emoció per 

part de la persona i permet asceptar l’ esforç demanat per a aconseguir aquest objectiu” 

És a dir la motivació és, en síntesi, el que fa que una persona actuï i es comporti d’una determinada 

manera. És una combinació de processos intel·lectuals, fisiològics i psicològics que decideix, en una 

situació concreta, amb quin vigor s’ actua y en quina direcció s’orienta l’energia 

 Previ a l’ aprenenetatge i motor del mateix 

 La seva absència complica la tasca de l’educador  

 Quines són les destreses bàsqiues per un educador a l’hora de motivar? 

 

Destresses de motivació

Autoestima

Empatia

El que enriqueix

 



 Cal tenir un concepte cordial de nosaltres mateixos, els educadors que volen transmetre 

certes actituds han de poder fer-ho en primera persona perquè les viuen, és important que 

cada persona, que cada educador pugui veure en ella mateixa totes les possibilitats que com 

a persona tenim, aprendre a descobrir les nostres limitacions i les nostres virtuts per tal de 

presentar-nos davant els altres i davant nosaltres mateixos amb una imatge positiva que 

evidentment ha de ser real. 

 En segon lloc l’empatia, l’empatia és fonamental, és la relació amb l’altre, la relació en la 

qual puc connectar amb l’altre, aquesta relació consisteix en entendre el que l’altre entén, 

entendre el que l’altre sent, comprendre en quin moment està l’altre, entendre la resposta 

de l’altre, entendre el monet de l’altre i com diuen en angles , posar-te en les sabates de 

l’altre 

 Una de les màximes del procés educatiu no competitiu, és que no cercam el millor de tots, 

cercam la millor versió de cada un de nosaltres, per tant cercam allò que ens enriqueix com 

a persona, i després compartir-ho 

 Per altre part també cal tenir en compta els següents esquemes 

 

 

 

 



 

LA CONVIVENCIA COM A MOTOR DE LA NOSTRA TASCA 

La convivència

• Les persones es relacionen sempre des 

de diferent nivells.

• La persona es com una ceba, on

l’important és l’interior

Interior

 

Nivells de relació

• A. Ignorància

• La gent no té en 

compte els altres, 

no els interessa, ni 

per bé ni per mal

• B. Rebuig

• La presència de 

l’altre et possa molt

nerviós, t’incomoda, 

et fa treure el pitjor

 



Nivells de relació

• C. Superficie

• La relació és cordial, 

però sense

compromís, sense

compartir 

• D.  Zona comú

• La relació es bassa

en compartir cada 

vegada més espai

de comunicació amb

l’altre

 

 

La persona és el centre de tot procés educatiu, no ho és ni les activitats,ni els objectius, ni els 

processos, el que vertaderament importa és el subjecte, el predicat, l’atribut i els complements que 

són sempre la persona.  

Però què és una persona, quan un ser humà es pot considerar persona?... evidentment després d’una 

història dura i plena de desequilibris, podem dir que la única condició per ser una persona és 

EXISTIR, per tant no podem fer ni distincions d’edat, ni de sexes, ni de races ni de ideologies, 

l’existència humana és un fet inqüestionable i a la vegada meravellós. Plantejam la persona desde el 

següent punt de vista: 

La Persona

Persona

Essencia

Respecte, 
dignitat

Drets i 
deures

Existència
Pensar, 

sentir, dir, fer

 

 

 

 



Podem definir l’ ESSENCIA: 

 Allò inviolable, que ens iguala  a tots pero que es particular, inclou el respecte i la dignitat. , això ho 

educa la vida i els procesos personals 

Per tant la nostra labor com educadors no tracta de transformar l’essencia com a persones.però si 

per a crear mediacions per protegir-ho i respectar-ho 

Podem definir l’ EXISTENCIA: 

Allò educable, allò que ens permet millorar-me a mi mateix i el meu entorn, inclou el que deim, , el 

que pensam, el que sentim, el que feim... Tot això es educable i el límit é la pròpia essència de la 

persona 

Això si seria el camp educatiu actual, seria la nostra tasca i una tasca apassionat, una tasca per a 

potenciar la possibilitat d’adquirir un camp enorme de capacitats, des de el cor( les emocions ), el 

cap ( la reflexió ) i les mans ( l’acció ), per ventura també ens capacita a educar en llibertat, 

presentant opcions i modes d’aprendre, però inculcant des de la fermesa que hi ha un límit en el 

pensar, en el sentir, el fer i en el dir i és l’essència de la persona, aquest seria un límit que no podem 

travessar, i si volem, potenciar la convivència caldria sempre potenciar el respecte sobre l’essència 

individual de cada un. 

Consideracions sobre l’esquema 

a. Segons la idea presentada en l’esquema podem argumentar que la persona és molt més 

important que el que fa , diu, o pensa, la persona és sagrada, el que no seria sagrat seria el 

que deim , el que feim, el que sentim que podríem treballar-ho i plantejar si ens milloren en 

el nostre procés de creixement personal i educatiu. 

b. La segona consideració és que els educadors son el que som i pensam el que pensam per la 

nostra història personal, pe això les seves conclusions sempre són personals i individuals 

som exportables al món, es poden presentar com a models,però hauríem d’evitar la 

imposició de les nostres idees i de la nostra manera de veure el món, hauríem d’evitar les 

manipulacions. La nostra manera de veure la realitat és meva, i és respectable i protegible, 

però és la meva manera, no la manera, el món per sort és plural i variable per tant és un 

mon molt enriquidor. 

c. Cal treballar les actituds, perquè a nivell de motivació ens poden donar un marge molt 

ample de maniobra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’itinerari del segon curs 

 

El resum del camí, procés o itinerari del segon curs de catequesis d’infantss es pot resumir en la idea 

de que: 

“Déu, el Pare que ens estima, ha creat el món i l’home i la dona a imatge seva. Malgrat el pecat, ell 

no deixa d’oferir la seva Aliança a la humanitat. Els manaments són el camí per a viure aquest pacte 

d’amor. En la plenitud dels temps, envía el seu Fill, Jesucrist, que morí i ressuscitaà per a redimir-

mos. L’Esperit Sant, el do del Pare i del Fill, enforteix la vida dels qui-en l’esglèsia-celebren aquesta 

salvació. 

Distribució: 

DÉU ÉS EL NOSTRE PARE 

S1: La creació és obra de l’amor de Déu 

S2:  L’amor de Déu és més fort que el pecat 

S3: Déu Pare mai no ens abandona 

S4: Som hereus d’una gran promesa 

ESTIMAR A DÉU I ALS ALTRES 

S5:  Cridats a viure com a fills de Déu 

S6: Estimem a Déu sobre totes les coses 

S7: Aprenema estimar en familia 

S8: Estimem  als altres com a germans 

VIURE EL NADAL 

S9: Prepareu el camí al señor 

S10: Jesús, El Messies, neix a Betlem 

SOM FILLS DE DE DÉU 

S11: Jesuscrist ens revela la vida intima de Déu 

S12: Com a fills, preguem a Déu, el nostre Pare 

S13: Ens trobem amb Jesús ressusicitat en els sagraments 

S14:  Naixem a la bona vida 

S15: Creixem en la vida de la fe 

 

 



EL PERDÓ QUE ENS RENOVA 

S16: A vegades ens allunyam de l’amor de Déu 

S17: Jesús ens porta el perdó de Déu Pare 

S18: Celebrem la reconciliació 

LA FESTA DE L’EUCARISTIA 

S19: Celebrem l’eucaristia en el dia del Senyor 

S20: Escoltem la paraula de Déu 

S21: Dónem gràcies als Pare per el lliurament de Jesús 

S22: Mengem el pa de la vida eterna 

L’ESGLÉSIA CASA NOSTRA 

S23: Jesús passa per el món fent el bé 

S24: L’Esperit Sant dóna vida a l’església 

S25: Cridats a col·laborar en l’església 

 

 

 

 

 

 



Jocs i catequesis  

Bloc 1:  

 

DÉU ÉS EL NOSTRE PARE 

S1: La creació és obra de l’amor de Déu 

S2:  L’amor de Déu és més fort que el pecat 

S3: Déu Pare mai no ens abandona 

S4: Som hereus d’una gran promesa 

Joc 1: EL JOC DE PISTES 

OBJ: Descobrir  la creació de forma cooperativa i visual 

Agafant com a text central Gn 1, la creació del món i feim dues parts, peruna  part dividim el texte 

en Set dies( els set dies de la creació) i amagam per el local, per el pati, per la capella a diferents 

llocs. Al mateix temps també amagarem diversos dibuixos referents al texte, ( un sol, animals, 

persones, les estrelles, plantes,etc… ), la feina consisteix en recercar paraules i dibuixos, i fer un 

mural de la creació cada un dels grups. Amb el texte i els dibuixos. 

El mural ha de tenir la forma de cor.  En  acabar hem de llegir tots vora els murals el relat de la 

creació. 

MAT: Tarjetes amb texte  i fols amb dibuixos preparats per els catequistes i material fungible. La 

Biblia 

Joc 2: CORS 

OBJ:: Exercici trenca gel en integrar un grup i sentir-mos aceeptats. 

En fulls blancs es dibuixa en el centre un cor, utilitzant marcador vermell. Les fulles amb cors 

s'esquincen en dos. Han esquinçar de manera que quedin les vores irregulars, fent així un total de 

parts igual als participants. 

regles: 

a-Es col · loquen els papers al centre, (ben barrejats) sobre una taula 

b-Es demana als participants que cadascú retiri un tros de paper 

c-Per tant, busquen el company o companya que té l'altra meitat, la que té coincidir exactament 

d-En trobar la parella, han de conversar per 5 minuts sobre el nom, dades personals, gustos, etc., 

experiències, etc. 

i. Escrivim dins el mig cor allò que ens agradaria millorar de nosaltres i allò que els altres han vist de 

mi 

Podem llegir la paràbola del jove ric o explicar la història d’Caín i Abel relacionat el que haguessin 

posat cada cor 

MAT: Fols, rotuladors vermells, material per escriure i pintar i la Biblia 

 

 



Joc 3: CREAM 

OBJ: potenciar la importància de la creació amb amor 

Damunt una taula posam diversos materials (cartons d’ous, cartolines,teles, palillos, 

diaris,pintures,etc...) i demanam als nis i nines que agafin el material i puguin crear el que vulguin. 

Una vegada creat s’exposa damunt una taula i es diu el que és i pera qui és com a regal. 

El catequista comenta que Déu va crear el món i li va regalar a les persones amb un ingredient 

especial: Una bufada d’amor gratuït.  

Feim el símbol de bufar en els nostres regals i demanam a Déu que ompli la nostra bufada d’amor 

sense límits per no esperar res a canvi. 

MAT:  Material divers reciclable i barres de ferrament o llana per  unir. 

Joc 4: 3. EL NIU 

.OBJ:: Afavorir el coneixement entre els participants, a través d'una sèrie de qüestions que ells 

mateixos decidiran que poden fer del món un lloc millor. 

 Consisteix en crear un recorregut per fer amb un objecte - fitxa, mentre s'expressen sentiments i es 

comparteixen experiències de cara a millorar el món més proper ( grup catequesi,escola, classe,casa, 

barri,etc...)cadascun buscarà un objecte que serveixi de fitxa. Col·locarà aquesta sobre el paper i 

dibuixarà al voltant del niu. El que comença tira el dau. Si surten 4, dibuixarà quatre caselles a partir 

dels nius i col·locarà la seva fitxa a la quarta. En aquesta casella té de posar una missió / penyora 

(per exemple, explicar un sentiment, una cosa a millorar, una cosa a compartir, etc.) que escriurà al 

costat de la casella (per ex. Una estona, una berenar, un bon dia, un gràcies, un per favor, ....). La 

peça o missió ha de ser tan general que tothom pugui parlar-ne. Els següents jugadors aniran tirant 

el dau i caient en les caselles ja escrites o fent noves. Si la casella on cauen és buida, faran com el 

primer participant. Si ja té missatge n'hauran de parlar està posat. han de arribar a formar un circuit 

tancat en el que aniran jugant fins que es pensi que és suficient 

 MAT: Un gran paper, pintures, bolígrafs i algun donat..  

 

Joc 5:  DÉU M’HA REGALAT...... 

OBJ: Descobrir els valors i els regals que Déu m’ha donat per el simple fet d’existir. 

En un primera instància demanam fer un llistat del que es bo en la vida de cada un amb ajuda dels 

catequistes ( la família,els somriures, la capacitat de compartir, la capacitat d’abraçar,etc..) totes 

aquelles que se’n puguin ocórrer i les repartir per el pati, o per ka capella, escrites en post-it cada 

cosa un parell de vegades i donam un temps perquè cada nin cerqui allò que Déu li ha regalat i ho 

pugi aferrar al seu cos amb celo, quedant repartit així el seu cos amb els que Déu ens ha regalat a 

tots. 

Podem llegir el paràgraf de l’evangeli on Jesús ens regala el més gran regal, el manament que ens 

possibilita la capacitat d’estimar-nos els uns als altres. 

MAT: post-it,celo 



Joc 6: Què o qui és Déu? 

OBJ:  potenciar la imaginació emocional sobre la idea de Déu Pare 

Dibuixam primer individualment i llavors de forma grupal, a Déu, com pensam que és Déu, quina 

forma deu tenir, com és pot representar l’amor , i ajuntam tots els murals per a fer una petita 

pregària, un parenostre o una pregària més personal, com una cançó, etc.. 

Déu pot ser un pare, un ancià amb barba, un cor, un triangle, una paraula, Déu és amor.... com es 

dibuixa l’amor? 

Després podem fer una exposició de com o qui és Déu 

MAT: Fols i colors 

Joc  7: Dibuixam el silenci  

OBJ: Escoltar el silenci com a recurs per valorar l’entorn 

Convidam als nins anar a la capella, o a una sala que no hi hagi ningú  amb un quadern i un llapis, i 

els demanam durant uns cinc minuts que facin un dibuix del que estan sentint ( escoltant ), o ho 

poden escriure, descobrint així que en el silenci també es poden sentir veus i sons i a pics per poder 

descobrir coses importants únicament ho podem fer en el silenci. 

En acabar  podem penjar els dibuixos i mirar-los escoltant una música i la paràbola de la llavor de 

mostassa allò que és petit i existeix pot arribar a ser gran.  

MAT: Quadern i llapis.  Música 

 

Joc 8:  LES QUATRE ESTACIONS 

OBJ: conèixer com Déu  es  revela a les persones com a garant de justícia,Pau i estimació. 

Jugam en el pati als quatre costats, a cada costat hi posam una de les presentacions que Déu ha fet 

en el llarg de la història 

 

Anam corrent per el pati i el catequista ens conta com Déu es revela ales persones i ens fa hereus de 

la seva promesa que acaba fent-se persona amb Jesús. Contam la història i cada cop que anomena a 

un dels protagonistes, Correm tots capa el seu cantó. És molt interessant que ho facin més d’un 

grup a l’hora començant la història per diferents versions. 

 

Abraham Moisés 

Profetes Jesús 



Joc 9: LA BENZINA 

Obj: Prendre consciència dels regals que Déu ens fa a cada un de nosaltres. 

Amb cadires per grups de cinc i o sis construïm un cotxe,si no en tenim ho podem fer en diferents 

materials, inclús de forma corporal. El nostre cotxe té un motor especial que és el cor de cada un de 

nosaltres i aquest motor  necessita  una benzina especials que són els dons de Déu. En l’ajuda del 

catequista hem de preparar la benzinera i amb lletres,cartells, dibuixos, missatges preparar segons el 

nostre criteri quins serien la benzina per a fer funcionar el nostre motor. Quan ho tenguem 

preparat, anam a posar benzina i fer funcionar el nostre cotxe. 

MAT: cadires, mobles,cartells, pintures, etc... espai 

 

Joc 10:  L’ENTREVISTA 

Obj: Comentar quina es la meva opinió de Déu i altres temes 

Som un grup de periodistes d’una radio o d’una tele,o d’un diari i ens han comunicat que d’aquí poc 

vendrà Déu Pare i hem de preparar una entrevista intentant demanar-li el que sigui amb molt de 

respecte en forma de paper,de programa de radio o de televisió 

Una vegada tenguem les preguntes podem utilitzar el sentit comú per a contestar o podem utilitzar 

paràgrafs dels evangelis que ens digin de primera paraula quina seria la resposta de Déu Pare 

Ho podem dramatitzar com a una obra de teatre  o per algunadataimportant.Com el Domund 

Els catequistes podem fer de  Déu pare o d’un dels àngels que Déu ens envia per poder contestar 

les preguntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bloc 2: 

 ESTIMAR A DÉU I ALS ALTRES 

S5:  Cridats a viure com a fills de Déu 

S6: Estimem a Déu sobre totes les coses 

S7: Aprenema estimar en familia 

S8: Estimem  als altres com a germans 

 

Joc 11: LA PILOTA AMIGA 

OBJ: Valorar als altres i a un mateix 

Ens posam en redona asseguts en terra, i llançam una pilota els uns als altres la pesona que rebi la 

pilota ha de escoltar com les persones que estan a la seva dreta i a la seva Esquerra li diuen alguna 

cosa bona d’ell, que és elque ens transmet de positiu, però així com ell ha rebut els estimuls positius, 

llançarà la pilota perquè una altra persona pugui sentri el mateix, i així totes les persones del grup, és 

important que tothom rebi la pilota perquè seria nefast si un dels nns no escolta el que és bo d’ell 

MAT: una pilota de plàstic 

Joc  12:  UN QUÈ? 

OBJ: Posar en les abraçades el millor de nosaltres, com a regal de Jesús 

El joc consisteix a posar dos missatges en diferents direccions. Tots els participants es col · loquen 

asseguts en cercle. 

El missatge i el gest que es comunica es pot modificar (encaixada de mans, utilització d'un clip, 

goma ...) segons les característiques del grup. Que comença el joc (A) diu de la dreta (B): "això és 

una abraçada" i li dóna un, B pregunta: "un què?" i A li respon: "una abraçada" i l'hi torna a donar. 

Després B diu a C (el de la seva dreta): "Això és una abraçada" i li dóna un, C pregunta a B: "un 

què?" i A contesta a B: "una abraçada" i l'hi dóna. Així successivament. La pregunta "un què?" 

sempre torna a "A", qui envia de nou les abraçades. Simultàniament mana per la seva esquerra un 

altre parament i gest: "això és un petó" i l'hi dóna, se segueix la mateixa dinàmica que en l'exemple 

anterior. Quan els petons comencen a creuar-se en una de les parts del cercle comença l'enrenou i la 

diversió 

 

 

 

 

 

 

 



Joc 13: CERC UNA PERSONA AMIGA DE JESUS 

OBJ: descubrir en el grup qualitats de Jesús en cada participant 

Anam demanant a les persones del grup les següents preguntes i si es que si, posam el seu nom, 

llavors ho podem compartir. 

Que sigui de 

Palma 

 

 

 

Que li agradi 

compartir 

Que no li agradi 

el futbol 

Que empri la 

paraula per 

favor 

Que ajudi als 

padrins 

 

 

Que vagi a misa Que tengui  

germans 

Que tengui dos 

noms 

Que faci esport 

 

 

Que tengui una 

Biblia 

Que tengui D.N.I Que li agradi el 

dolç 

Que li agradi 

ballar 

 

 

Que li agradi el 

silenci 

Que sàpiga el 

Pare Nostre 

Que sàpiga 

Demanar 

perdó 

Que sàpiga anar 

amb bici 

 

 

Què sàpiga 

perdonar  

Que li agradi dir 

gràcies  

Que li agradi el 

cinema 

Que no remugui 

amb el menjar 

 

 

 

Que canti a un 

coro 

Què respecti als 

pares. 

Què hagi pujat en 

un vaixell 

Que li agradi 

llegir 

 

 

 

Que li agradi 

anar a Mcdonals 

Que tengui un 

millor amic/ga 

Que tengui una 

mascota 

 

 

 

 



Joc 14: ELS POST-ITS 

OBJ: Demanar-nos que podem fer nosaltres a casa per ajudar a la familia 

Repartim uns post-its de colrs a cada nin/a i feim entre tots una llista de coses que podem 

fer per ajudar aviure en familia,des de fer el meu llit, a dir bon dia, a posar el llit, etc… i 

pejam els post-its per la sala, a cada sessió de catequesi podrem anar llevant segons si en 

una semana ho hem fet. Ens ajudarà recordar que tenim una responsabilitat a casa que 

haver de cumplir. 

MAT:  Post-it de colors i per escriure 

 

Joc 15: LA BALSA 

OBJ: Potenciar la idea de que Jesús està pendent de nosaltres 

Preparam en algún material una balsa que Navega per la mar per rescaptar els naufrags, si 

seguim a Jesús podem pujar a la balsa i seguir-lo, per això demanarem quins valors 

necessitam per pujar a la balsa. Nedam voltant la balsa, i Jesús dins la balsa diu una paraula, 

compartir, respectar, tendresa, esperança, si estam d’acord i  volem ser així podem pujar a 

la barca, però Jesús pot recordar aquells moments que no hem estat tan aprop seu, quan 

l’enveja, l’egoisme, la mentida, no ens deixen pujar a la balsa, a pesar de que sempre tenim 

lloc a la selva balsa. 

MAT:Cadire,s, Pals, etc… 

 

Joc 16:  LA VISITA DEL SANT 

 

Es fa la següent presentació als participants: "Un sant ve de visita a la nostra Parròquia .No 

el coneixeu, així que com us reconeixerà quan sortiu a rebre'l a la porta de l’església. Aneu a 

escriure-li una carta donant-li una descripció de la vostra personalitat de manera que ell 

pugui reconèixer-. Ara bé, no val indicar la roba que portareu, ni el color del vostre cabell, 

ni el dels vostres ulls, ni l'altura, ni el pes, ni el nom. Ha de ser una carta més personal: les 

teves aficions, el que fas, el que et preocupa, els problemes que tens, què penses de les 

coses, com et diverteixes, el que t'agrada i el que no t'agrada, etc. " 

Un cop feta l'explicació, es donen 20-30 minuts per escriure-la. Es recullen totes les cartes 

ia cada un se li dóna una que no sigui la seva. Cada un llegeix en veu alta la carta que li ha 

correspost, i ha d'endevinar a quina persona del grup correspon. 

Poden donar-dues oportunitats. Si no ho endevina, un altre qualsevol del grup, si creu 

saber-ho, pot intervenir. Després endevinar a qui correspon, es pregunta què dades són les 

que li han donat la pista o els que ens han despistat. 

 



Joc 17: VERITATS / MENTIDES 

ObJ:  Prendre consciència que Jesús ens anima sempre a  dir la veritat i no engañar 

Es divideix el grup en dues parts un dels  quals será la veritat i l’altre serán les mentides. El 

grup de la veritat anirà amb els ulls tapats. Les mentides s’han d’amagar  per la sala i han 

d’anar dient la seva mentida: “les nines són pitjors que els nins” “ Pegar és una cosa que 

està bé”, “el millor nin és l’egoista”, el grup de la veritat han de trobar a les mentides i 

contestar-li amb alguna frase de Jesús. Els ulls tapats són per confiar, hem de poder confiar 

en la paraula.nidad en dos grupos  

MAT: Mocadors per tapar als ulls 

Joc 18: EL COR 

Per grups petits o per gran grup dibuixam un cor o uns cors i entre tots epnsam que hi 

podem posar en el cor perquè Jesús li agradi, será el nostre present de grup. Es col·loca el 

cor i que cada nin posi el que creu que hi haurà dintre. 

Després podem presentar els cors per exemple per una celebració del Domund o alguna 

especial, com a ofrena dins l’eucaristia. 

MAT:Llapiços,colors, i paper blanc 

JOC 19: LES BANDERES 

El joc és molt senzill, es divideixen els participants en dos equips i  a cada un dels equips se 

li dóna una bandera en una d’elles hi posarem un tros de pa i l’altre posam una botella 

d’aigua.El joc cosisteix en cada un delsequips han de intentar agafi quan l’agafem  hem de 

beure aigua   menjar pa. He d’intenatr agafar-la no enviolencia sino contestant perguntes 

senzilles preparades per elcatequista que versin sobre un dels temes del Bloc. Hi ha un joc 

semblant  aal segrest de lesbanderes,però hi ha presoners, hi ha guanyadors,etc.. crec que a 

nivell pàstoral es més adient sempre jugar a divertir-nos a enriquir-nos a compartir. POdem 

canviar el pa i l’aigua per llepolies, o per llimonada o taronjada,  galetes, etc.. el que pensem 

que és més adient.  

MAT:  Un bastó i un tros de tela dibuixats 

 

Joc 20:  EL NOSTRE  ESCUT 

Agafam un tros de cartó i ho retallam en forma d’escut medieval, a la edat mitjana cada 

comte, duc o rei posava el seu escut la seva marca identificativa  i així ho farem nosaltres, 

dibuixam en un taller la nostra marca identificativa, quin valor ens identifica, amb paraules 

o amb un dibuix, posant-los deprés devora i fer una fotografía de grupo n hi haurà el millor 

de nosaltres. 

MAT: Cartró i pintures   



Bloc 3: 

VIURE EL NADAL 

S9: Prepareu el camí al señor  

S10: Jesús, El Messies, neix a Betlem 

Preentam aquí com a vàlides les propostes de el joc  i la catequesi 1 que donen seguimenbt de 

poder fer-les de formaconjunta pèr a celebrar el Nadal amb els companys de primercurs donat un 

ampli recorregut d’Advent ide  Nadal al nostre itinerari caetquetic 

Joc 21:   L’arbre de Nadal 

Pinta o construïm un arbre de Nadal dins la sala o dins la capella ( no és un símbol 

cristià però li donarem aquest sentit ), cada setmana de l’advent li penjarem un 

adornament, per exemple: 

1 setmana: les bolles d’agraïment, això implica que durant aquesta setmana hem 

d’esforçar-nos en agrair-nos les coses,les paraules que els companys, les pares, els 

padrins, els professors, fan i diuen per a nosaltres 

2 setmana: Les cintes de color, això suposa la possibilitat de donar color a les coses 

que feim, acompanyant-les amb un somriure i un agraïment, penjam les cintes 

acompanyades de somriures dibuixats i de el compromís de somriure per 

transmetre alegria per el moment que s’acosta 

3 setmana: Els regals que no valen un euro,  Feim una manualitat amb capses de 

sabates o en capses petites i les decoram, posant a dins escrit un regal que no costa 

ni un euro, com pot ser, dir bon dia, deixar el joc que mes m’agrada, fes cas a la 

mare la primera vegada, una abraçada quan arribo a casa, una estona de silenci, 

deixar el comandament de la tele al meu germà, etc... 

4 setmana: L’estrella de l’arbre: Nadal, s’acosta i ja està a punt d’arribar Jesús, però si 

li donam una mica de llum per què el camí sigui més senzill el podriem ajudar, per 

tant cercarem maneres de fer llum i les penjarem dins l’estrella per il·luminar els 

cors de les persones que volem celebrar que Jesús arriba 

 

Joc 22: Construïm la cova de Nadal 

Si Jesús ha de néixer, i ho esperam amb alegria, podem anar construint la cova, amb 

pedres fetes de cartolina, on posarem el nom de persones que estimam, amb 

moments quotidians que hem fet i que ens ajuda a demostrar que tenim la capacitat 

d’estimar, amb fotos que creiem que simbolitzen la bondat, amb noticies de diaris 

interessants, per això nosaltres cada setmana anirem penjat pedres per anar formant 

una cova, que espera l’arribada de Jesús 

 



Joc 23: L’aniversari 

Nadal és el dia de l’aniversari de Jesús, i nosaltres com amics que estam convidats al 

seu aniversari volem ajudar-lo a celebrar-ho. Cada setmana anirem preparant una 

cosa 

1 setmana: Els adornaments, podem decorar la sala de Nadal, d’aniversari, amb 

dibuixos fets nostres, amb cartolines, amb floretes etc... tot fet per nosaltres 

2 setmana: El menjar, preparam una berenada de compartir per celebrar que junts 

podem créixer molt més, cada nin duu una cosa de menjar i berenam plegats 

3 setmana: Els desitjos, a cada aniversari abans de bufar els espelmes, per això 

podem fer una pregària on cada nin prepararia una pregària de desig, que volem 

demanar a Jesús per Nadal, per odre ho anam posant devora la Corona d’advent. 

4 setmana: Els convidats, tots estam convidats a l’aniversari de Jesús, però ho hem 

de fer saber, per això podem escriure una postal de Nadal convidant a algú ( pares, 

companys, padrins, professors, ...) a celebrar Nadal. 

Joc 24: Cor/fems 

Dibuixam un cor molt gros i el deixam dins la sala, i al darrera posam un dibuix 

d’un poal de fems per a reciclar. Cada setmana d’Advent anam dient coses que hem 

fet a casa i a classe i llavors la posam dins el cor o dins el poal de fems si trobam en 

grup. Així mateix cada setmana ens guanyarem la possibilitat d’anar posant una 

figura del Betlem. 

1 setmana: La cova 

2 setmana: Sant Josep 

3 setmana: Maria 

4 setmana: Els àngels i els pastors 

El dia de Nadal posam el nin Jesús dins el nostre naixement. 

 

Joc 25: La coca 

Durant el temps d’advent hem de fer una coca, i l’hem de fer amb els ingredients 

adequats, ingredients que surten del cor de les persones. 

Uns grams de bondat, de compartir, de perdó, de respecte, d’amistat, de Pau, de 

justícia, d’agraïment, d’admiració, d’alegria, cada setmana li afegim simbòlicament o 

de veres per anar fent una pasta, per anar preparant la nostra coca de Nadal, li 

faltarà el llevat, i el llevat el que la farà covar, el que farà que agafi esponja, ha de ser 

Jesús, sense Jesús, la coa no surt 



Continuarà..... 

Joc 26: Ginkana de Nadal 

Preparam un circuit de proves físiques que necessitin la col·laboració un dels altres 

com per exemple: 

Aferrar globus als canells, pintar amb la bocs un dibuix, comptar les rajoles d’una 

sala, aconseguir descobrir l’edat d’alguna persona gran ( catequista , mestre o 

capellà),  encistellar cinc pilotes seguides, etc... i al final de cada aprova se li farà 

entrega d’un element del Betlem, pastors, angelets, animals, Maria, Josep, la cova, i 

al final de Ginkana feim una pregària on entregam el nin Jesús, bessó de la nostra 

fe. 

 

Joc 27: El país de les lletres 

A cada nin li donam una lletra, combinant, vocals i consonants, que en aquest 

moment de la història estan barallades, tenen  diferències i quasi arriben a barallar-

se... en un món així és difícil que Jesús pugui tenir un espai per néixer, per això 

envia als àngels a proposar una solució, la solució es unir-se i formar paraules 

noves, paraules bones, com perdó, alegria, compartir, amic... i així entre tots 

preparar-nos per arribar Nadal. És un happenig senzill i molt enriquidor 

Joc 28Carrera per embolicar un regal  

Dividir els nins/es en equips i col·locar-los en fila cada equip. A uns metres col·loca 

enfront de cada equip una caixa (serveixen caixes buides de sabates, de pasta, galetes 

maria...) embolicada en paper de Nadal, i al costat un rotllo de paper, un rotllo de celo, 

i tisores (per a nins). A la veu de "Ja!", el primer nin de la fila ha d’anar  corrent cap el 

regal, tallar paper i celo i embolicar-lo. Llavors torna la seu equip, toca la mà del 

següent i així fins que tots els membres de l’ equip han aplicat una capa de paper al 

regal. Llavors a una altra capsa i després com a final de festa es reparteixen entre els 

companys 

 

Joc 29:Karaoke de Nadales 

Hi ha dues opcions per aquest joc, una és amb projector de power point escriure 

Nadales popular i anar posant-les a la paret molt poc a poc, per que els nins en equip 

ho vagin cantant. 

L’altra opció és retallar amb carolines estrelles i figures nadalenques i darrera escriure el 

nom d’una nadala coneguda, i per equips aniran agafant una figura nadalenca i 

cantaran la nadala corresponent una vegada i llavors convidaran a tot el grup a seguir-

lo i acabam cantant tots 



Joc 30: La postal gegant 

Aferrant quatre o cinc cartolines del mateix color, construïm una postal gegant per 

grups, a la qual escriurem i posarem una dedicatòria per a Nadal, per a la família, per 

les catequistes, per l’església i el dia de Matines poder fer una ofrena amb ella. 

Joc 31 Telediari nadalenc 

Escriure o donar escrita una noticia nadalenca, pot ser des de l’anunciació, a Maria, la 

crida als pastors, l’arribada dels reis Màgics, l’arribada dels pastors a la cova, l’arribada 

de Maria i Josep a la cova i fer un telediari on explicar com si fóssim presentadors la 

noticia, els altres companys poden fer de maquilladors, de càmera, de director, etc... 

Joc 32: Els coloms missatgers 

Ens desfressam de coloms i preparam un missatge per dur-li Jesús. És un camí difícil 

fer arribar un missatge de Pau, un missatge d’amor, hem de travessar dificultats, com el 

consumisme, l’egoisme, la hipocresia, les insults, que faran el camí molt més dur. 

Joc 33: Els àngels dormen 

Ha arribat Nadal, Jesús ha nascut però els pastors no han anat a adorar-lo, ni a veure 

que passava, ja que ningú els ha avisat,  els àngels encarregats dormen tots, no tenen 

motiu per despertar-se, la gent ha perdut la il·lusió per el Nadal, li hem de fer 

recuperar, hem de despertar els àngels, amb Nadales, amb rialles, amb abraçades, hem 

d’aconseguir donar un sentit d’alegria a Nadal, hem de despertar els àngels. 

Joc 34: El carret i Jesús 

Posam un caramull de coses típiques de Nadal i valors,i a devora els objectes posarem 

un carret de supermercat i un betlem,cada nin agafarà un objecte i el col·locarà allà on 

creu que correspon, al  carret del Nadal superficial i consumista o el Nadal de l’Amor 

fet persona. Al final per descobrir que el Nadal ho acull tot el carret ho posarem a 

devora del betlem 

Joc 35: L’orquesta 

Els àngels  volen celebrar d’alguna manera el naixement de Jesús, de tal manera 

preparen un  concert per animar el naixement, però cada àngel ho vol fer ala seva 

manera, desafinant, cridant i fent accions per a quedar primers, els pàstors ho 

descobreixen i també volen dir la seva, però només l’esperit pot ajudar-nos fent que 

cada instrument agafi un papar i és  formant una orquestra per poder regalar a Jesús el 

que més sabem, demostrar la capacitat de compartir els  talents 

 

 
 



Bloc 4 : SOM FILLS DE DE DÉU 

 

S11: Jesuscrist ens revela la vida intima de Déu 

S12: Com a fills, preguem a Déu, el nostre Pare 

S13: Ens trobem amb Jesús ressusicitat en els sagraments 

S14:  Naixem a la bona vida 

S15: Creixem en la vida de la fe 

 

Joc 36:   Llocs, Persones i Coses Importants 

 

Aquest joc permet que els joves aprenguin més sobre la Bíblia. Abans de començar la 

reunió, escriu els noms, llocs i coses famoses en la Bíblia en papers separats. Per exemple, 

per a persones famoses pots escriure el nom de Samsó, Ponç Pilat, Simó Pere, etc. Un lloc 

famós podria ser el Mar Roig, Betlem, o la tomba de Jesús. Coses famoses poden ser el 

mannà, la creu, o l'arca. 

A mesura que arriben els nins, hem de col · locar un dels papers a l'esquena i enganxar-lo 

amb cinta. Explica'ls que el nom en aquest paper són ara, els seus noms, i que han 

d'endevinar qui o què són. Per esbrinar poden fer tota mena de preguntes, però la resposta 

pot ser només "sí" o "no". 

Per exemple, algú pot preguntar: "Sóc una persona? Un lloc? Una cosa?" "Vaig construir 

l'arca?" o "Vaig fer que el Mar Roig es dividís en dos perquè els israelites passessin per terra 

seca?" Cal fer una explicaciío abans  que no han de dir-li a ningú el que diu el paper. 

Únicament poden contestar "sí" o "no". El joc acaba quan tots endevinen el que està escrit 

en el seu paper. 

 

Aquestes són només idees soltes que pots utilitzar soles o combinades. Pots adaptar, 

agregar coses o combinar segons les teves necessitats. 

El nostre lema: SIGUIN CREATIUS! 

 

 

 

 

 

 

 



Joc 37: Respostes sorprenents 

 

Dóna a cada un del grup un llapis i una tarjeta de cartró de 3x5 cm. Demana que cada un 

escrigui una pregunta començant amb la paraula "Per què ...?" Recull mentre van acabant. 

 

Reparteix novament targetes en blanc, però aquesta vegada demana que escriguin respostes 

començant amb la paraula "Perquè ...". Recull. Demana que cada un prengui una pregunta i 

una resposta sense mirar-les fins que arribi el seu moment de llegir-les. 

Perquè els nins i nines són iguals? 

Perquè Jesús li agradava compartir? 

Perquè la mare em mira amb estimació? 

Perquè Jesús em diu que m’estima gratis? 

 

¡El resultat serà molt interesant 

 

Joc 38: Jocs de relleus 

 

Relleu 1: 

 

Hi ha tantes botelles d’aigua petites com a grups  (poden ser cartrons de llet amb la part 

superior tallada). Les botelles  estan buides i necessitam aigua perpoder celebrar el baptisme 

de Jesús. Cada botella distarà del seu equip uns 10 metres. Els grups disposaran d'alguna 

ribella amb aigua, cantimplora o clau per poder-se anar s'omplen la boca. Quan sona el 

senyal, surt un jugador de cada equip amb la boca plena d'aigua. En arribar a la botella, 

aboca-hi l'aigua que porta i torna corrent. Quant ha arribat on està el seu equip, surt un 

altre jugador fent el mateix ... Guanya l'equip que aconsegueix omplir abans l'ampolla. 

espot fer amb tassons de plàstic o amb “pajitas de colors “ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Joc 39: Diversos tipus de Gimcana 

 

- La Gimcana serà rotativa, de manera que cada grup començarà en una prova diferent; per 

a acabar-la passar per totes les proves d'aquesta. 

 

- Cada grup portarà un llista on li firmaran a cada prova per certificar que han aconseguit 

passar-la. Un cop aconseguida la firma, han de trobar el coordinador de la Gimcana perquè 

els doni la lletra corresponent a la seva prova. 

 

- Les proves estaran situades en diferents llocs del campament. El lloc i el nombre de prova 

corresponent, és secret. Per fer la prova, han de buscar-la preguntant pel nombre fins 

trobar-la. 

 

- La Gimcana començarà amb un toc de xiulet, adreçant-se cada grup a la seva 

corresponent prova inicial. 

 

- Una vegada que han aconseguit completar totes les proves, han de formar una paraula 

amb les 8 lletres obtingudes, buscar el coordinador de la Gimcana i comprovar que han 

encertat. Llavors, hauran guanyat. 

Podem centralitzar les proves en les paràboles de Jesús, en les frases del Pare Nostre, en els 

amics de Jesús, en els miracles de Jesús, en els personatges secundaris de l’evangeli, en els 

escriptors de les cartes o destinataris 

 

Joc 40: Completar una Història 

 

Omplir 10 línies amb 3 paraules donades. El principi de la història se'ls dóna i és el següent: 

 

Hi havia una vegada una taca que no se n'anava amb Ariel, així que l'amo va anar a 

preguntar al veí. Resulta que el veí tenia una taca igual, de manera que van anar a la botiga a 

demanar un detergent. Però el botiguer tenia el mateix problema. Aleshores tots tres 

estaven frustrats per no tenir una solució convincent i van ingressar al Monestir de Silos 

(Burgos). Allà van cantar cants gregorians i aleshores van observar que la taca relliscava pel 

jersei, però no queia. I com no queia, varen cridar un altre elefant " 

 

Llista de paraules: 

Grup 1: sant pere, claus escala 

grup 2: negre, feliços, cocodril 

grup 3: aigua,sed,amic 

grup 4: 30 d’abril, primavera, pastís 

grup 5: santa catalina, davantal, somriure 

grup 6: misa, company, matemàtiques 

grup 7: pila, butaca, escoltar 

grup 8: pinotxo, ceba, evangeli 



 

Joc 41:  Tots podem 

 

Entre tots han de agafar a un membre del grup per portar i portar-lo un tros respectable. 

Poden organitzar-se com vulguin: Fer torns de 2 en dos, portar-lo a coll-fer-li una llitera 

amb les mans, però en cap cas, el transportat pot tocar a terra.Recordant que  tots som 

necessaris, i que entretots sempre s’aconsegueix molt més, Jesús necessita de nosaltres per a 

transmetre la bona noticia al món.  

 

Joc 42:  Una cor gran, ferm i bell 

 

Aquest joc serveix d'integració per a equips acabats de formar. 

 

Materials: 

 

• 1 cola en barra per equip 

• 2-3 diaris complets que es puguin usar 

• opcionalment paper de volantí o un altre per adornar 

 

 

El responsable de l'activitat demana a cada equip que construeixi "una cor  gran, ferm i 

bell". No especifica res més i se li lliuren els materials a cada equip. Després de + -30 

minuts s'ajunten els equips i per votació es tria la que millor compleix amb les 

característiques sol · licitades. Després el responsable de l'activitat demana als participants 

que pensin que el seu equip es construeix igual que el cor que han presentat. 

 

Joc 43:Estimau-vos els uns als altres  

 

Materials: (elaborar abans de la dinàmica). Escriviu en un cartell la següent frase: “Estimau-

vos els uns als altres”amb lletres grans. Ara retallada cadascuna de les lletres que componen 

la frase, revuélvalas, i distribuïsca en tres grups proporcionals, i deseu-tres sobres. El dia de 

la dinàmica. 

 

1. - Dividiu el grup en tres equips. 

2. - De les instruccions: 

a) no es pot parlar. 

b) han de formar la frase que vostè els va a dir. 

c) l'equip que parli, perd automàticament. 

d) guanya l'equip que aconsegueixi formar la frase. 

3. - Escriviu a una pissarra, la frase "la unitat serà el nostre triomf" 

Conclusió: Tots som un equip en el regne de déu, i per poder aconseguir el que el vol que 

fem, hem d'estar units, i un dels factors que destorben la unitat, és la falta de comunicació, 

l'elitisme, l'egoisme i el egocentrisme. 

 



Joc 44:  La Casa Sobre la Roca 

 

Es proporcionarà material per a la següent dinàmica o es prendrà del medi ambient que 

envolta al grup. El joc introductori es prendrà un màxim de 15 minuts de realització. Es 

faran grups de 4 persones mínim i amb un mínim de 4 grups. En el transcurs d'aquests 15 

minuts cada grup haurà de fabricar una casa amb el material proporcionat o material que els 

proporcioni el medi ambient. 

 

Al final dels quinze minuts es donarà el primer premi a la casa millor aconseguida. El que 

no saben els participants és que es donarà un premi a la casa més robusta. 

 

Per determinar la casa més robusta, es farà ús d'una pilota de futbol. Es llançarà la pilota de 

manera equitativa a cada casa. La casa que presenti menors danys serà la guanyadora. 

 

En acabar, es pot parlar sobre que Jesús és la roca incommovible, podrem utilitzar la 

paràbola dels dos fonaments Mt 7:24 en endavant i Lucas 6:48 en endavant. Déu els 

beneeixi. 

 

Joc 45: Confiança a Cegues 

 

La dinàmica consisteix en el següent: Forma tantes parelles com puguis. De manera 

voluntària, un dels participants per parella haurà embenar els ulls i l'altre company haurà 

transformar-se en el seu llatzer o guia de cecs. 

 

La idea és que el llatzer convidi a caminar al seu company embenat per tot el saló o lloc on 

es trobin, prenent-lo per la mà, i haurà guiar-lo donant-li les indicacions corresponents a 

la geografia del lloc. (Per exemple, a l'esquerra, a la dreta, ajup-te, puja dos esglaons, 

compte amb la baixada, etc). 

 

Una vegada que han passejat bastant, hauran de tornar al lloc d'inici i comentar 

l'experiència. 

   Confiar amb Jesús es  fer-ho a cegues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bloc 5: EL PERDÓ QUE ENS RENOVA 

S16: A vegades ens allunyam de l’amor de Déu 

S17: Jesús ens porta el perdó de Déu Pare 

S18: Celebrem la reconciliació 

 

Joc 46:  I si ens perdonassim? 

Cada nin/a agafarà de dintre d’una bossa un paper ambuna acció que destrossa la convivencia ( 

egoisme,  enveja, paraulotes, faltes de respecte, etc…) després les anam penjant en una P , i mrant el 

conjunt de coses que embruten la convivència  dedicam un espai al silenci i a la lectura de les 

paraules. El que surtim perdent quan ens comportam d’aquesta manera som nosltres mateixos, per 

tant seria bo que ens perdonassim els uns alsaltres.Podíem `prepara una celebració del perdó, 

`resentar lanostra P i anar buidant-la demanat perdó en veu alta per totes les coses que a pics surten 

del cor i no ens milloren com a persones 

 

Joc 47: “Paraules en l’arena” 

Escoltam i representam el conte de Jesús i  les paraules en l’arena, que narra com un poble de 

Palestina complint la llei, anaven a apedregar a una dona pecadora, Jesús anava per allà i es va posar 

enmig en terra dibuixant paraules, a cadauna de les persones que volien anar allevar-lo lleguen en 

terra “lladre”, “mentider”, “gelós”.,etc.. que corresponia a faltesque aquelles persones havíen fet, 

quan les llegien tornaven enrera i partien cap a casa, quan varen quedar poques persones Jesús va 

abraçar a la dona i la deixa partir, perdonant els seua pecati avertint que intentàs fer les coses millor, 

i dient en veu alta: “qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra”  

 

Joc 48:  Setanta vegades set 

Duim als nins fora i demana'ls que formin un cercle. Llança una pilota a un nen, que ha de 

comptar una història sobre algun moment en què hagi perdonat a algú, com el seu germà 

petit quan va trepitjar els seus dits. Després que acabi, ha de llançar la pilota a un altre nin, 

qui ha de fer el mateix. Cada nin ha de compartir una història sobre un moment en què 

hagi perdonat a algú. Després que els nins acabin aquesta activitat, demana'ls que 

comparteixin una història sobre demanar disculpes. Aquestes activitats permeten que els 

nins siguin capaços de parlar obertament sobre el perdó.  

 

 

 

 

 



Joc 49: Fems 

Seu amb cada nin/a i demana-li que esmenti ocasions en què hagi ofès a un amic, pare o 

mestre, mentint, sent poc amable o desobeint. Escriu cada ofensa que esmenti en un full de 

paper i dóna-. Digues-li que cada full de paper representa els seus errors i que ha arrugar 

cadascuna. Escriu la paraula "perdó" en un poal de fems i demana-li als nins que tirin les 

seves ofenses en el poalde fems. Aquesta activitat permet als nins divertir-se jugant un joc 

mentre aprenen sobre el procés de reconèixer els seus errors i demanar perdó. 

 

Joc 50: El Fill prodig 

El fill pròdig és una de les paraules més hermoses de l’evangeli, on el perdó és un dels 

protagonistes de la parábola. Per això noslatres ens reunirem i farem una fira de còmic, 

posarem els materials adequats paper, pintures, etc… I farem comics, sobre la historia del 

fill pròdig , el que passa, el que pot pasar, el que sentim, el que fa el paper del pare,etc… 

 

Joc 51: El Mur de las lamentacions, el mur de les solucions 

Dibuixam en un paper d’embalar marron un mur, i explicam la historia del Mur de les 

lamentacions de Jerusalem i feim el nostre, escrivint en  el mur totes aquelles accions que 

durant la setmana que necessiten una revisió…. I al costat escrivim el mur de les solucions, 

un mur on posam les akternatives al comportament que no ens ajuda a creixer, que ens 

ajuda a ser models com a persones. 

    

Joc 52: El tatuatge 

En BRUT i na BRUTA son dos ninots de paper que s’han portat molt malament però han 

denamat perdó 

Per el pati, per la capella,per la sal, hi ha amagats paraules de Jesús per perdonar, els hem de 

cercar i fer un tatuatge en el cos dels ninots per fer un ninot anomenat NET i NETA, per 

què el que rentam és el cor de les persones en amb els nostres tatuatges. 

 

Joc 53:  “Tots hi cabem” 

Es posa en unes rajoles el dibuix d’una Jota gran, i elcatequista anirà dient coses  que 

podem fer a casa, si el grup creu que Jesús Estiria d’acord amb aquesta acció han d’anar a 

posar-se damunt la Jota  al mateix temps, però si l’acció no estaría d’acord amb el que Jesús 

ens ensenya ens asseim en terra. 

 



Joc 54:  “La reconciliació” 

Perdonar les ofenses no basta, la darrera passa es sempre la reconciliació, la reconciliació 

amb el germà, per això practicam com donam les mans, com abraçam, com es demana 

perdó en diverses cultures, en diversos païssos,etc… 

I llavors ho Ensenyam al grup de petits. 

 

Joc 55: “ Les llàgrimes del món” 

En cartolines dibuixam llàgrimes grans i en elles dibuixa allò que fa que el món plori, feim 

un mural, i al costat una de les solucions més grans que té el món i és la presencia de Jesús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Bloc 6: LA FESTA DE L’EUCARISTIA 

 

S19: Celebrem l’eucaristia en el dia del Senyor 

S20: Escoltem la paraula de Déu 

S21: Dónem gràcies als Pare per el lliurament de Jesús 

S22: Mengem el pa de la vida eterna 

 

Joc 56:  L’itinerari 

Aquest és un joc per fer en el camp, en un camp o d’excursió, seria un joc de pistes,on han 

de trovar quin seria l’itinerari d’una eucaristia, des de demanar perdó, la lectura de laparaula, 

la consagració, el pare nostre, la pau, la comunió, l’acció de gràcies,etc… tot en tarjetes 

amagades per el bosc, l’han e trovar i col·locar en un mural segon quin es l’itinerari litúrgic 

d’una eucaristia, llavors ho poden presentar en algna missa familiar. 

 

Joc 57: “Gràcies” 

Cercar per internet, per els pares, amics, per els veinats, per els padrins, per els professors, 

per els catequistes,etc…quantes maners hi ha de dir la paraula Gràcies,en gestos,en 

diferents idiomes, en diferents dibuixos i celebrarem  el festival de les “gràcies” on 

convidarem als grups  de la parroquia per a celebrar-ho 

 

Joc 58: Els padrins 

Una de les persones a les que hem d’estar molt agraits es la figura dels padrins, perparam 

una festa dels avis en el grup de catequesis, un berenar amb un gest de cada net per regalar 

als padrins i padrines perquè sentint l’amorincondicianl delsseus nets,un amor que surt des 

de un model concret, el model de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 



Joc 59: El juego de la Eucaristia ( Parròquia La Immaculada ( Valladolid )) 

 



 

Joc 60:  Feim Pa 

Preparam els ingredients per fer pa i en grup ho feim, mesclam els ingredients i preparam 

pa de diverses formes,de lletra de cor, de nombre,etc.. cercam la manera de poder trobar un 

forn per poder fer-ho, o cridar alguna persona que en sàpiga per poder fer-ho,etc… i 

després demanr al prevere que ho pugui beneir, per tal de compartir el pa.  POt ser molt 

divertit. 

 

Joc 61:  L’objecte 

S’entrega un objecte qualsevol a un company, aquest objecte será estodiat per el receptor 

que cercarà una funció nova de l’objecte,una funció que servirà per fer el bé, com pot fer el 

bé l’objecte, com ho podem utilizar per poder  construir el regne de Déu, després ho 

posam en comú.  

 

 



Joc 62:  Som capaç d’escoltar 

Escoltar és una eina molt important, nosaltres escoltam amblesorelles, però també cal 

escoltar amb el cor per això escoltarem una música mentres llegim un evangeli… 

Escoltarem  una música mentres veim els cotxes pasar 

Escoltarem  una música mentres mira fer net 

Escoltarem una música mentres els altres juguen 

Com m’he sentit…? 

Quina música escoltaría per caminar vora Jesús? 

 

Joc 63: El gest paranoic 

El joc és una activitat que es pot realitzar amb nens a partir dels quatre anys. Quant a la 

quantitat de participants, com més, molt més divertit i difícil. El desenvolupament és 

senzill, el primer que el docent o líder del grup ha de realitzar és formar el grup, de peu, en 

forma de cercle, on cada participant ha d'estar separat de l'altre, a una lleu distància. 

Després, un dels integrants, elegit per atzar, donarà per començada l'activitat. Per això se li 

demanarà que digui el seu nom amb vós forta i clara, i després faci un gest amb el seu cos, 

ja sigui saltar, ballar, moure els braços, etc. L'integrant que s'ubiqui a la seva dreta haurà de 

repetir el nom i realitzar el mateix moviment. Un cop realitzat, ara serà aquest segon 

integrant qui dirà el seu nom i realitzarà un nou moviment. Així s'aniran repetint i passant 

de torn, un per un els integrants del grup, fins que tots realitzin la seva presentació. És 

interessant que abans de començar amb l'activitat, el docent o líder del grup expliqui bé les 

consignes i aclareixi, sobretot, de la importància de respectar l'ordre, prestar atenció i 

memoritzar, per inentar que no es repeteixin els gestos, raó per la qual és important que el 

grup deixi fluir tota la seva originalitat. Una variant d'aquesta mateixa activitat és la que una 

persona comença dient el seu nom i fent algun gest, però, en comptes de ser només una la 

persona que imita el seu gest i repeteix el nom, sigui la resta del grup complet el que ho faci 

 

 

 

 

 

 

 

 



Joc 64:Beneim la Taula 

Ensenyar un popurrí de  cançons de beneir taula als nostres nins: 

OH PARE DÉU!!! 

COTE,COTE 

NI HA QUE EN TENEN I NO EN VOLEN 

SEÑOR TU QUE ALIMENTAS 

NYAM NYAM 

VINE AMB NOSALTRES 

VO VOVOLEM DINAR 

OH DÉU PARE OMNIPOTENT 

BENEIM TOTS 

 

Joc 65: Eucaristia per a cecs  

Preparam una petita celebració, o pregària,  o eucaristia per a cecs, es a dir tapant elsulls 

dels participants, només han de sentir,amb les orelles i amb el cor,  la presencia de Jesús no 

necessita per  obligació els ulls, per percebre cal fiar-nos de la seva presencia sense por, 

perquè ell ens  acull i ens protegeix. Els catequista ens guien si es necessari, pero estan enun 

profund silenci sense poder veure, Jesús estarà vora  nosaltres. Pensem també com poden 

percebre la presencia de Jesús aquestes persones que si són cegues de  veritat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bloc 7: L’ESGLÉSIA CASA NOSTRA 

S23: Jesús passa per el món fent el bé 

S24: L’Esperit Sant dóna vida a l’església 

S25: Cridats a col·laborar en l’església 

 

Joc 66: El ARCA 

Agafam cada una de les lletres de la paraula ARCA i feim un cartell 

 

A   R   C   A 

En cada una de les lletres de la paraula ARCA anam posant actituds que corresponen a: 

a. El començament de cada lletra 

b. Actituds que enriqueixen laconvivència 

c. Actituds que ens ajuden a estar a prop de Jesús 

En tenir escrites totes les paraules que pensam que són adients, nosaltres ho juntarem i  

direm que són: 

Actes de Respecte per a Compartir amb els Amics 

Després feim una petita reflexió 

Joc 67: El Tren de Jesús 

Ens Agafam com un tren un rera l’altre en les mans en les cintures i duint com a 

locomotora a Jesús ( representat per un poster, `per una jota gran o peralgun cuadre 

deJesús) i ens anam a fer camí,cantant cançons,però ens hem d’aturar a diferents 

estacions, cada estació  podría ser una parábola, un miracle, la casa d’algun amic de 

Jesús, allà feim una petita lectura de l’evangeli i Agafam força per continuar el camí 

També es pot fer que les estacions siguin etapes del procés catequètic per els quals han 

passat i que ja arriba a la fi. 

 

 

 

 

 



 Joc 68:  Apagam l’incendi 

S’acosta l’estiu i a pics per imprudències es pega foc als boscos,nosaltres hem de 

procurar anar alerta a no incendiar els nostres cors, els cors s’incendien amb males 

paraules, amb males actituds, en donar l’esquena a totes aquelles coses que Jesús ens ha 

ensenyat durant aquest procés catequetètic, en els cors que espeguen foc els hen 

d’apagar. Per això pintarem en cartolina blava algunes gotes d’aigua que tendrán en el 

seu interior paraules i actituds que apaguin els incendis, paraules que ens deixin el cor 

sense sed de Jesús 

Joc 69: El  collage de creus 

Cada nin/a agafarà material de casa,(reciclable) i amb ells construiran una creu, duran la 

creu a la sessió de catequesi per allà fer una creu gran entre totes les creus,per a 

preparar la celebració de la missa familiar. 

Joc 70:  Conociendo a Maria ( José Maria Escudero) 

 

Objetivos 
- Conocimiento teórico de la vida de la Virgen María. 
- “Conocer para poder amar.” Suscitar en los jóvenes sentimientos de amor y devoción 
Materiales 
- Conociendo a María (Doc. 1). 
- Piropeando a María (Doc. 2). 
- Biblia (al menos dos ejemplares) 
- Postales con la imagen de la Virgen (tantas como participantes) 
- Algún texto evangélico o alguna oración sobre la Virgen María y alguna canción mariana 
que conozcan los niños. 
- Algún libro dirigido para jóvenes sobre la Virgen María. 
 
Desarrollo 
Primer momento 
- Disposición del lugar: Se divide el aula o el lugar escogido en dos partes (cada una con sus 
mesas y sillas respectivas) de manera que cada equipo tenga su propia zona de trabajo. 
- Acción: El grupo se dividirá en dos equipos (se pueden utilizar diversas cualidades o 
aspectos de María para nombrar a los equipos). El juego comenzará pidiendo la ayuda de la 
Virgen, cantando  una canción, rezando una oración o escuchando un texto evangélico 
relacionado con el tema. 
Seguidamente el animador se valdrá de la tabla: Conociendo a María (Doc. 1) para iniciar el 
campeonato. El animador se dirige a un equipo (elegido al azar) de la siguiente manera: 
Empieza por la letra A, y a continuación la pista correspondiente. Deja 15 segundos para que 
los integrantes del equipo puedan dialogar entre ellos y dar con la respuesta correcta (la dice 
en alto un portavoz del equipo). Ahora bien, después de escuchar la respuesta, hay varias 
posibilidades: 
- Si aciertan, continua el animador leyéndoles la siguiente letra, y así sucesivamente. 
- Si la respuesta es errónea, la misma pregunta pasa al otro equipo que tendrá la 
oportunidad de 
responder. Si responden correctamente, entonces siguen ellos jugando.  
 
 



Si no acierta ninguno de los dos equipos, el animador les comunica la respuesta intentando, 
brevemente, disipar posibles 
dudas. 
- Si un equipo no está muy convencido al dar una respuesta, puede ayudarse de los 
comodines 
(cada equipo dispondrá de tres). Se procede de la siguiente manera: El portavoz dice, 
después del tiempo estipulado para cada letra, la palabra: Pasamaría. Entonces, el animador 
les da un minuto y medio para poder consultar, bien en la Biblia, bien en algún otro libro. 
Si consiguen dar con la respuesta acertada, ese equipo sigue el turno, si no, cambiará al otro 
equipo según las normas del juego. 
- Por cada respuesta acertada el equipo consigue 5 puntos. Al finalizar la tabla se sumarán los 
puntos de uno y otro equipo. 
- Duración: 30 minutos. 
 
Segundo momento 
- Disposición del lugar: De la misma forma que en el primer momento. 
- Acción: El juego transcurrirá exactamente igual que en el primer momento, aunque el 
animador utilizará en esta ocasión la tabla: Piropeando a María (DOC 2). Y en esta tabla ya 
no hay comodines. 
- Duración: 15 minutos. 
 
Tercer momento 
- Disposición del lugar: Si existe la posibilidad se acabará el juego en una capilla o en torno a 
una imagen de la Virgen. 
- Acción: Se empezará cantando entre todos una canción sobre María y a continuación se les 
dará a cada participante una postal. En cinco minutos y en silencio, cada uno deberá 
escribir en el anverso de la postal una frase de la Virgen, una cualidad que ellos admiran de 
ella, una pequeña acción de gracias a la Madre... Finalmente cada postal irá pasando por 
cada participante que las irán firmando. 
 
. 

Documento 1 
Conociendo a María (primera parte) 
Empieza por A: Fiesta mariana que se celebra el 25 de Marzo (Anunciación) 
Empieza por B: María asistió a la celebración y, ante el apuro de los novios, pide a su hijo ayuda 
(boda) 
Empieza por C: Lugar donde María guardaba y meditaba tantos recuerdos en torno a la vida de su 
hijo (corazón) 
Empieza por D: A esa edad Jesús da “un disgustillo” a sus padres, cuando fueron a Jerusalén a  
celebrar la Pascua (doce) 
Empieza por E: Calificativo que utiliza María para ponerse al servicio de Dios (esclava) 
Empieza por F: María tuvo que tener mucha para seguir adelante con los planes que Dios tenía 
sobre ella (fe) 
Empieza por G: Cuando el ángel entró donde estaba María a anunciarla el Nacimiento del Mesias, 
la saludó con estas palabras: “Dios te salve, llena de..., el Señor está contigo” (gracia) 
Empieza por H: Cuando María en una ocasión pide a Jesús un favor, pues unos novios se habían 
quedado sin vino, Jesús le contesta que todavía no había llegado su... (hora) 
Empieza por I: Fiesta dedicada a María, que se celebra el 8 de Diciembre (Inmaculada) 
Empieza por J: Esposo de María (José) 
Contiene la L: Oración mariana que suele cantarse, con mucha devoción, en las ermitas y en los 
santuarios dedicados a María (Salve) 
Empieza por M: Cántico con el que María responde al saludo de su prima Isabel. Se ha convertido 
en la oración de los pobres, un cántico realmente revolucionario (Magnificat) 



Empieza por N: Localidad donde María nació y pasó gran parte de su vida (Nazaret) 
Empieza por O: En las ermitas y santuarios dedicados a la Virgen es muy bonita la que se realiza 
mediante flores (ofrenda) 
Empieza por P: Al presentar a Jesús en el templo, María y José ofrecieron en sacrificio, como dice 
la ley del Señor... (palomas) 
Empieza por R: Oración que repasa los misterios de Jesús, vistos desde el corazón de María 
(rosario) 
Empieza por S: Cuando María y José fueron al templo a presentar al Niño Jesús, un anciano tomó 
al niño en brazos... (Simeón) 
Contiene la T: Fiesta que conmemora la venida del Espíritu Santo sobre María y los discípulos 
cuando estos se encontraban reunidos (Pentecostés) 
Contiene la U: Nombre del padre de María (Joaquín) 
Empieza por V: Fiesta mariana que se celebra el 31 de Mayo (Visitación) 
Empieza por Z: María se puso en camino y fue a casa de Isabel y de su esposo... (Zacarías.) 

 
 

Conociendo a María (segunda parte) 
Empieza por A: Fiesta mariana que se celebra el 15 de Agosto (Asunción). 
Empieza por B: Ciudad de Judea donde María dio a luz (Belén). 
Empieza por C: Ciudad de Galilea donde los evangelistas nos cuentan que María y su hijo 
asistieron a una boda (Caná). 
Empieza por D: Misterios del Rosario que se rezan los martes y los viernes (dolorosos) 
Empieza por E: En el templo de Jerusalén, un anciano anuncio a María que la atravesaría su 
corazón (espada). 
Empieza por F: Lucía, Francisco y Jacinta recibieron la aparición de la Virgen. Fiesta, dedicada a 
María, que se celebra el 13 de Mayo (Fátima). 
Empieza por G: Nombre del ángel que anunció a María el nacimiento del Salvador (Gabriel). 
Empieza por H: Calificativo que se da a María y que ella utiliza en su cántico, refiriéndose a que 
Dios enaltece a ese tipo de personas (humilde). 
Empieza por I: María se pone en camino, tiene que comunicar a su prima una gran noticia, 
además de ayudarla en su embarazo (Isabel). 
Empieza por J: Discípulo amado de Jesús. Después de la muerte y resurrección de Cristo, María le 
toma como hijo (Juan). 
Empieza por L: La Virgen se le aparece a una joven llamada Bernardette. Celebramos esta fiesta 
mariana el 11 de Febrero (Lourdes). 
Empieza por M: Mes dedicado a María (mayo). 
Empieza por N: Fiesta en honor de la Virgen María que se celebra el 8 de Septiembre (Natividad). 
Empieza por O: Días que pasan del nacimiento de Cristo hasta que María y su esposo le llevan a 
circuncidarle (ocho). 
Empieza por P: María pertenecía a grupo de los anawin, al grupo de los... (pobres). 
Contiene la R: Lugar donde María, después de envolver a Jesús en pañales, lo acuesta (pesebre). 
Empieza por S: Monosílabo que utiliza María para obedecer a los planes de Dios (sí). 
Empieza por T: Cuando se cumplieron los días María acude, junto a José, a presentar al Niño Jesús 
(templo). 
Contiene la U: Región de Palestina donde María junto a los discípulos reciben al Espíritu Santo 
(Judea) 
Contiene la V: Oración que todos los cristianos rezamos para dirigirnos a María (Avemaría). 
Empieza por Z: Ciudad española, que celebra su gran fiesta dedicada a María el 12 de Octubre 
(Zaragoza). 

 
 
 

Documento 2 
Piropeando a María 



Empieza por A: Los tristes, los que están cabizbajos pueden encontrar en María su mayor júbilo 
(alegría). 
Empieza por B: Así la saludó el ángel Gabriel cuando la anunció el plan que Dios tenía sobre ella, 
entre todas las mujeres (bendita). 
Empieza por C: Los afligidos, los desanimados, los “depre” acuden a Ella a encontrar un poco de 
alivio (consuelo) 
Empieza por D: Si estás cansado, si tu cuerpo no aguanta ni un paso más, entonces María te dará 
un respiro (descanso). 
Empieza por E: En María se refleja el rostro amoroso de Dios... ¿Por qué no nos paramos a 
pensarlo mientras nos acicalamos, nos engominamos o, nos pintamos los labios? (espejo). 
Empieza por F: En tiempos “chungos” en que nos sentimos perseguidos, insultados, 
infravalorados, María puede convertirse en un auténtico fortín (fortaleza). 
Empieza por G: María es el broche para nuestro pastel; podemos pasar sin ella, pero embellece y 
adorna tanto nuestras vidas que... (guinda). 
Empieza por H: En el testamento Dios nos ha dejado el mayor legado: Su Madre y también la 
nuestra... ¿Qué más podemos pedir? (herencia). 
Empieza por I: Si nos acercamos, Ella nos atraerá con una fuerza sublime para llevarnos al Padre 
(imán). 
Empieza por J: María es nuestro tesoro más preciado, una bella perla que podemos lucir todos los 
días de nuestra vida (joya). 
Empieza por L: En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando nuestros ojos y nuestro 
corazón se nublan, entonces aparece María como el Faro que nos ilumina (luz). 
Empieza por M: Somos sus hijos y nos lleva a todos en su corazón (madre). 
Contiene la N: A veces nos encontramos con varias direcciones y no sabemos cuál seguir. María es 
la Senda que nos conduce al Padre (camino). 
Contiene la O: María quería con locura a José y siempre permaneció a su lado (esposa). 
Empieza por P: María es “la enchufada” de Dios, su mano derecha, su preferida, su... (predilecta). 
Empieza por R: Ella nos gobierna, mas su corona y sus vestiduras están hechas de los harapos de 
los más pobres (reina). 
Empieza por S: María está a la puerta de cada hospital, en el lecho de cada enfermo, en las 
manos de cada cirujano... (salud). 
Empieza por T: Con ella venceremos “el combate de la vida” pues ella salió airosa del pecado y de 
la muerte (triunfadora). 
Contiene la U: María está dispuesta a aliviar siempre nuestra sed, Ella nos espera en medio del 
desierto con sus aguas purificadoras (fuente). 
Empieza por V: Cuántas ermitas, cuántos santuarios, cuántos peregrinos veneran a María bajo 
ciento de advocaciones ¿cuál es la de tu pueblo o ciudad? (Virgen). 
Contiene la Z: María guardaba y meditaba todos los recuerdos de su Hijo ¿Por qué no la imitamos 
si tenemos uno como el de ella? (corazón). 

 

Joc 71: M’encanta 

Apropant-nos a les noves tecnologies,fer un power point amb els infants per demostrar els 

que ens encanta a cada un i cercam fotografies per internet per anar construint el nostre 

power point, això si, la darrera diapositiva hauríem de ser una imatge del que més ens 

encanta, la figura de Jesús. 

 

Joc 72: Somriures 

Pintam i retallam somriures i llavors ho regalam a tothom, anam al carrer i regalam somriures 

als que passen, regalam somriures a casa a l’escola, al poliesportiu, etc… 

 


