


Objectius: 
Descobrir que Jesús també va ser un nen com ells. Jesús tenia una família. Vivia en una casa, tenia 
avis… Establir paral•lelismes entre Jesús nen i ells.

Activitat:
Es proposa reunir en “assemblea” el grup per plantejar preguntes. Et presentem algunes idees per a 
conduir la reflexió:
• Algú sap qui és el nen que pintarem?
• Com es deien el seu pare i la seva mare? Com es diuen el teu pare i la teva mare?
• Jesús tenia avis? Saps com es deien? Com es diuen els teus avis? 
• Quines coses t’agrada fer amb la teva família?
• Podem concloure explicant-los la idea que Jesús era un nen que estimava a tothom i que avui 
dia continua estimant a tots els nens. A cadascun d’ells especialment.

Es proposa que els alumnes pintin la figura de Jesús i la seva mascota. A més, poden repassar el lema 
de la jornada Som família! seguint les línies de punts i acolorir les lletres.

Més recursos:

1.Per a ambientar la sessió, s’ofereix la cançó  “De lluvia y de sol” de Álvaro Fraile.

2. Si vols que coneguin una mica més a Jesús sent nen, pots projectar 
el vídeo d’ animació  que hem preparat per a l’ocasió.

Podem aprofitar la cloenda de la sessió per a repassar alguna oració que sapiguem o bé pregar tots 
junts la clàssica pregària de nens:

“Jesusito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto que te doy mi corazón. 
Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no.”

Si has fet aquesta activitat amb els teus alumnes i ens ho vols explicar, estarem encantats d’escol-
tar-te i millorar junts a infanciamisionera@omp.es
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