
* GCat I: Pàg.  . 40 - 51 GCas Pàg. 38 - 49
* CAT. Pàg 10 - 14
* Quadern dels nins/es.
* Folis de cartolina de diferents colors.
* Retoladors, pintures, tisores, cola, celo.

 * Fotocòpies de la ftxa del "bingo de famílies"
* Una creu, una fotografa de la nostra església, 
una Bíblia i una fotogafa d'un bateig
* Gomets de caretes contentes i d'estrelles
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Comprendre i conèixer que:
* Pel baptisme hem entrat a formar part de la família 
dels cristians.
* El signe que ens identifca com a cristians és la 
Creu
* A la Bíblia es recull la nostra història de relació amb
Déu.

bjectius    

                

oc inicial amb pares

                

aterial    

BINGO DE FAMÍLIES (vegeu ftxa)
* Jugam per famílies (tots els membres van junts).
* Repartim la ftxa del bingo i un boligraf per família.
* Han de completar totes les caselles sense repetir
els noms.

                

Temes de referència (Treballar amb el catecisme Jesús és el
Senyor.- Guia per als catequistes I)

1.- Els cristians (GCat p. 40; GCast p. 38; CAT p. 10-11)
2.- Som una gran família (GCat p.44 ; GCast 42; CAT 12-13)

3.- Déu ens parla. Paraula de Déu (GCat p.48; GCast 46, CAT 14-15

                CATEQUESI DE FAMILIA 1r TEMPS 1.1

OCTUBRE
SESSIÓ 1
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A l'estora:  No hi  pot faltar CREU  i BÍBLIA . (Cuidem
l'ambientació de l'espai)
Actituds; Respecte, calma,  silenci, tranquil·litat...
Salutació individual al Senyor.
Cant inicial
El catequista  agafa la Bíblia i la presenta a partir dels
continguts  de la guia:GCAT p. 48 – 49 ;GCAS p. 46 i 47 

És el nostre llibre sagrat.
És un tresor... 
Ens explica la nostra història com a flls de Déu

 Quan el capellà  llegeix l'Evangeli durant l'Eucaristia, tots
ens posam drets en senyal de respecte... Després, 

quan acaba de llegir, el besa. És un gest molt especial, de profunda estima...
Convidam els nins/es a repetir aquest gest amb molta delicadesa i respecte.
Lectura: Mc 10, 13-16 . Feim una estona de silenci, que les paraules ressonin. Després el
catequista repeteix... “Jesús estimava els nins i nines i també m'estima a mi...” Convidam
els nins i nines a repetir aquestes paraules.
Comentari del catequista .Segurament molts de nosaltres estam batejats, alguns encara
no. El baptisme és el sagrament pel qual entram a  formar part de la família dels
cristians... Som germans, ens estimam, ens ajudam, ens protegim... i tenim un senyal que
ens identifca, el senyal de la creu .
Feim junts el senyal de la creu i convidam als nins i nines a fer la pregària del
Parenostre..., primer el catequista i després ells.
Comiat: Sortim  de l'oratori un a un després que un catequista ens imposi les
          mans sobre el cap.

Amagam una bíblia, una creu, una fotografía de la parròquia i una
fotografa d'un bateig, al pati.
Feim grups de 4 o 5 nins/es que han d'anar junts i han de cercar
els objectes amagats. A mesura que els troben els deixen a un lloc
determinat.
Quan els tenim tots, el catequista parla una mica de cada un dels
objectes que hem trobat:
* La creu; signe dels cristians (aprenem a senyar-nos)
* La fotografa del bateig: sagrament pel qual entram a formar
part de l'Església.
* La parròquia; lloc on ens reunim per celebrar l'Eucaristia.
* La Bíblia, el nostre llibre sagrat.

         

inàmica

Moment de

regària
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ctivitat a la sala

Al llarg de diferents sessions anirem construint un passaparaula a
partir dels continguts del catecisme. En aquesta sessió han de trobar
les següents defnicions a les pàgines 10 – 14 del catecisme.
A- Les persones que conèixen Jesús se senten així...
B- Sagrament pel qual entram a formar part de l'Església.
C- Símbol que ens identifca com a cristians.

1.- Feim una creu grossa per presentar a l'Eucaristia. Cada
nin/a farà, en una cartolina, el dibuix de la seva família amb els noms
de cada un i entre tots construirem una creu grossa.

2.- Cada nin/a fa una portada d'una Biblia amb cartolina.
Podem suggerir que dibuixin una creu i que dedins facin la separació
entre Antic i Nou Testament.

              

ucaristia

 Preparam l'Eucaristia
Abans de començar la celebració és important pensar dues coses que
explicarem als pares sobre el que hem fet (és interessant que el capellà en parli
en algun moment de la Missa)

Dedicam un temps a preparar: els cants,  les lectures, aquelles coses en
les quals ens fxarem de manera especial: el senyal de la Creu en
començar l'Eucaristia. La lectura de la Paraula; ens posam drets, tornam
a fer el senyal de la Creu, el capellà besa la Bíblia. “Ens acomiadam amb
la benedicció: en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant”.

ENTREGA:  CREUETA PETITA per dur penjada

              

     ctivitat per fer a CASA

Durant aquestes setmanes vas llegint els temes 1, 2 i 3 del catecisme
(els pares et poden ajudar) . Cada vegada que surti la paraula
Jesús , aferres una estrella al teu quadern i cada vegada que surt la
paraula cristians aferres una careta contenta.
Quantes estrelles has aconseguit?
Quantes caretes contentes?



Joc amb pares SS 1.1
BINGO DE FAMÍLIES

Completar les caselles amb els noms dels integrants d'una família que 
compleixi la condició que s'indica...
No val repetir família
QUE TENGUI UN 
COTXE BLANC

QUE LI AGRADI 
ANAR D'EXCURSIÓ

QUE EL FILL NOMI 
COM EL PARE

QUE TENGUI 
BESAVI

QUE TENGUI UNA 
MASCOTA

QUE NO TENGUI 
Wii

QUE HAGI ANAT A 
PORTAVENTURA

QUE EL SEU 
PRIMER FILL SIGUI 
UNA NINA

QUE VISQUIN A 
UNA PLANTA 
BAIXA

QUE ALS FILLS NO
ESL AGRADI LA 
VERDURA

QUE ELS 
DIUMENGES DININ 
AMB ELS AVIS

QUE CELEBRIN 
ELS ANIVERSARIS

QUE HAN ANAT A 
LA SEU 

QUE CANTIN AL 
COTXE

QUE ELS NINS 
AJUDIN A CASA

QUE ELS PARES 
SIGUIN SIMPÀTICS

QUE BENEEIXIN LA
TAULA

QUE PRACTIQUIN 
ESPORT

QUE TENGUIN 
PLANTES 

QUE NO ELS 
AGRADI EL 
FUTBOL
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Activitat per fer a casa SS 1.1

Llegeix el catecisme, pàgines 10 a 15 (els pares et poden ajudar). 
Cada cop que llegeixis la paraula Jesús, aferra una estrella a la graella i cada vegada que 
llegeixes la paraula Cristià una careta contenta.
Conta quantes estrelletes i quantes caretes contentes has aferrat.

JESÚS CRISTIANS
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Accent catequètic en l'Eucaristia:
Avui és un bon moment per posar l’accent en la signació, explicant la importància
que té la creu pels cristians, aproftant que farem el signe de la creu als catecúmens
(nins no batejats) i entregarem la creu per posar-se al coll. Serà una bona
oportunitat per indicar als nins que el signe de la creu és tan important que així
començam totes les celebracions cristianes i també així les acabam amb la
benedicció. 
També ens fxarem especialment en el moment que proclamam l’evangeli, també feim
el signe de la Creu tres vegades damunt el nostre cos, i alhora el prevere o el diaca
besen l’evangeli (com hem fet amb els nins a l’oratori de la CdF). Convidam els nins
a també començar i acabar el dia amb el signe de la creu.

ntrega Celebració de la signació (Vegeu Guia:
GCat p. 56- ; GCast p. 54)


