Déu ens va elegir per alguna cosa
Maria i Josep van ser elegits per Déu perquè criessin i
eduquessin Jesús, el seu Fill, que és el Messies esperat
pel poble d’Israel. Però la seva missió no serà fàcil i es
pregunten: “Per què nosaltres?”. De vegades és dur, però
accepten el pla de Déu i Josep recorda a Maria: “Déu
ens va escollir per algun motiu, formem part del seu pla”.
Davant les dificultats s’ajuden i s’animen mútuament, ja
que, com diu Maria: “Que Déu tingui un pla no vol dir que
hagi de ser fàcil”. Escriu el nom d’un altre personatge de
la Bíblia a qui Déu hagi escollit i explica quina va ser la
seva missió: _______________________________
_________________________________________
Déu envia els àngels per acompanyar-nos en el camí
de la vida.
PAPA FRANCESC

Els àngels. Missatge
L’àngel Gabriel és molt important en la història de Nadal,
ja que anuncia a Maria que serà la mare del Fill de Déu i
també avisa els pastors, a Betlem, que Jesús ha nascut.
Llegeix la història a Lc 2,8-20 i completa el missatge de
l’àngel: “No tingueu por. Us anuncio una bona nova que
portarà a tot el poble una gran alegria: avui us ha nascut
un salvador , que és el Messies, el Senyor .”
Salvador - bona - Senyor - ha nascut
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Ara som gossos bons?
El Rufus i el Tadeus s’han passat tot el camí a Betlem
perseguint Maria. Però el Bo els salva de la mort, els talla les cadenes i confia en ells, deixant que s’apropin a
Jesús. Què els diu el Bo quan els talla les cadenes?
“Ara sou _ _ _ _ _ _ _”
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Se armó el belén

Un anunci als afores

Timothy Reckart, 2017

Herodes persegueix Jesús perquè és el rei dels jueus.
Però un àngel avisa Josep en un somni i han de fugir a
un altre país. Maria i Josep seran emigrants i buscaran
un lloc segur per viure-hi. A quin país es dirigiran?
Grècia Egipte Síria Espanya Jordània

Sinopsi

Elabora un cartell de benvinguda per a les persones que han hagut d’emigrar buscant un futur millor i col·loca’l en un lloc visible de l’escola.

http://www.thestarmovie.com/thestaractivities/

Acoloreix el dibuix.
Uns animals... molt nadalencs
Has vist alguna pel·lícula de Nadal que tingui com a
protagonistes uns animals? Moltes pel·lícules tenen
com a tema central el Nadal i els valors nadalencs,
com la importància de compartir, la preocupació pels
necessitats o el valor de la família i l’amistat. Algunes són protagonitzades per animals tan coneguts
com el Mickey, el Winnie the Pooh o Tom i Jerry.
Endevina: Quina d’aquestes pel·lícules és la més
antiga? Pista: És un curtmetratge.

Tots coneixem la història del Nadal, l’anunci de l’àngel Gabriel
a Maria, el viatge a Betlem i l’adoració dels pastors i els Reis
Mags. Però… què passa amb els animals que els van acompanyar en el viatge i a l’estable? El Bo és un ruquet petit però valent
que està cansat de la rutina de la seva vida al molí i decideix
escapar-se per perseguir els seus somnis amb l’ajuda del seu
amic Dave. En el seu viatge coneixerà Maria i Josep, els acompanyarà en el camí a Betlem i farà una nova amiga, l’ovella Rut,
que ha deixat el seu ramat per seguir una estrella molt especial.
Mentrestant, els Reis Mags, acompanyats pels seus camells, segueixen l’estrella que els guiarà en el camí a Betlem. Tots units
aconseguiran despistar els malvats gossos que, juntament amb
el soldat romà, persegueixen Maria per acabar amb el Messies.
El Bo complirà el seu somni i tots ells es convertiran en els herois
del primer Nadal.
Títol original: The Star. Direcció: Timothy Reckart. Guió: Carlos Kotkin, Simon Moore. Gènere: Animació. País: Estats Units. Música: Mark Mancina, Thomas Newman. Durada: 86 minuts. Productora: Sony Pictures Animation, Affirm Films. Qualificació per edats: Apta per a tots els públics.

Un burrito en Navidad
Tom y Jerry: La noche
de Navidad
Winnie the Pooh: Una Navidad para
dar Una Navidad con Mickey
SEUS: Albacete, Almeria, Astúries, Àvila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cadis, Calahorra–Logronyo, Canàries, Cartagena, Ciudad Real, Conca, Galícia, Getafe, Huelva, Lleó, Lleida, Madrid,
Màlaga, Mallorca, Menorca, Oriola–Alacant, Palència, Pamplona–Tudela, Salamanca, Sant Sebastià, Sant Feliu de Llobregat, Sevilla, Sigüenza–Guadalajara, Tarragona, Tenerife,
Terrassa, Toledo, Tortosa, Urgell, Valladolid, Vic, Vitòria, Zamora, Saragossa.
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Els somnis del Bo

Personatges i valors

Frases per dialogar

El Bo somia a fer quelcom d’important:
marxar amb els cavalls del rei i ser admirat. Dialoguem: Creus que al final
s’ha complert el seu somni?

Tria un o dos valors per a cadascú:
1.BO:
2.DAVE:
3.MARÍA:
4.RUT:
5.DÉBORA:
6.JOSÉ:
Sàvia, Somiador/a, Fidel, Alegre,
Valent/a, Responsable, Bon amic o
amiga, Amable, Generós, Humil, Agraïda…

Qui les diu? Per què?
_______: “Que es faci la teva voluntat.”
________: “Som col·legues i no penso
deixar-te aquí.”
________: “No els puc fallar.”
________: “Maria, recorda: Déu ens
va elegir per alguna raó, formem part
del seu pla.”
________: “Gràcies per haver tornat.”
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Ordena la història de l’1 al 9
Herodes ha desendreçat el Nadal
Herodes ha canviat el calendari nadalenc, així que hem de tornar a col·locar
les dates amb la festa corresponent. Ens ajudes?
25 de desembre 		

Epifania

1 de gener

Nadal

6 de gener

Maria, Mare de Déu .

Sopa de lletres. Busca els noms en castellà dels personatges de la
pel·lícula: Bo, María, José, Rut, Herodes, Dave, Débora.

El camí a Betlem
Ajuda el Bo a trobar el camí a Betlem des de Natzaret, on tenen casa seva Maria i Josep. Haurà de
baixar fins al llac de Tiberíades i seguir la ruta del riu
Jordà fins a arribar a Jerusalem, on hi ha el famós
Temple de Salomó, i després, per fi, Betlem. Rut
l’ajudarà en el camí. Però cal anar amb compte amb
els animals salvatges de la zona. Senyala quins pot
trobar a la vall del Jordà.
Llops

Ossos

07_SeArmoElBelen_CAT.indd 2

Tigres

Lleons

Elefants

La celebració de Nadal
La Débora creu que Nadal se celebrarà durant milers d’anys. Però
cada país té costums diferents relacionats amb els personatges, esdeveniments i valors de Nadal. Investiga i uneix cada festa o costum
amb el país corresponent.
Mèxic		

Cavalcada de Reis

Filipines

La Novena de Aguinaldos

Espanya

El Parol

Colòmbia

Las Posadas

Tothom recordarà aquesta nit. El que ha passat
en aquest pessebre se celebrarà durant milers d’anys.

Sabies que...?

El costum de fer el pessebre té l’origen a
Itàlia, en un poblet anomenat Greccio, on
sant Francesc va muntar un “pessebre vivent”, preparant un altar en una gruta amb
un pessebre, una mula i un bou. La tradició
de fer pessebres es va difondre per Itàlia i
pel món sencer.
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