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Fitxa d’activitats  
ÀMBIT PASTORAL AMB JOVES 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 

 
Dinàmica individual i per grups, amb una pregària per finalitzar. 

DESCRIPCIÓ 

DINÀMICA D’INICI tots junts 
 A quins valors dono més importància en la meva vida ? Salut, riquesa, 

justícia, èxit, coneixements, bellesa, plaer, amor, solidaritat, sinceritat…   
Cada persona ho escriu en un “paper” i ho anem enganxant en un paper 
d’embalar. 

 Rellegim el que cada un ha posat. 
 En petits grups comentem: Què és per a tu un “projecte” per a la teva 

vida? Quina relació té el projecte de vida amb els valors? 

 En aquests moments tenim distribuïts pel terra “els dibuixos dels regals”. 
Cada un n’agafa un. 
Mirem aquest regal que tenim. Amb ell volem significar el que som. La 
nostra vida és un gran regal!!!. És quelcom que hem rebut, que se’ns ha 
donat. Se’ns ha regalat perquè en fem quelcom. Estem cridats a ser 
feliços, descobrint el nostre propi camí de realització. 
En aquest regal hi escrivim el nostre nom. Al darrera intentem apuntar el 
què significa per a nosaltres que la vida és un regal. 

 
PER GRUPS 
Ens emportem cada un el seu regal. 
En els grups intentem treballar a partir del regal de la nostra vida. 
Ens poden ajudar a dinamitzar aquesta estona les preguntes següents: 

 Què en faré amb aquest regal que sóc jo mateix? 
 Abans hem parlat dels nostres projectes. Té alguna cosa a veure Déu 

amb els teu projecte? Què aporta Déu a la teva vida? Quin lloc hi té? 

 Descobrir el projecte que Déu té per a mi, això és la vocació. Aquest 
projecte de Déu és que jo sigui feliç. Seré capaç d’anar descobrint em mi 
aquest projecte? Per això em cal temps. 

 
CELEBRACIÓ FINAL tots junts 
Aquesta celebració la prepararem entre tots des de els grups. A cada un d’aquest 
grups se’l pot demanar alguna cosa a preparar. 
L’esquema podria ser el següent: 

 Un cant 
 A cada grup se li demana d’escriu-re una paraula que hagi estat 

significativa del que s’ha parlat en el grup. En aquest moment cada grup 
posa al centre del grup la paraula i la llegeix. Vol significar tot el que s’ha 
compartit. (Cada grup la seva paraula) 

 Llegim un text evangèlic que resumeixi el que hem parlat en el grup. Una 
persona del grup el llegeix. (Un grup cerca aquest text) 

 Estoneta breu de silenci 
 Una pregària de petició. Demanem coratge per anar descobrint el regal 

que hi ha en nosaltres i saber-lo compartit amb la gent que ens envolta. 
(La prepara un grup) 

 Text que es podria llegir tots junts 
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LES PERSONES SOM UN REGAL DE DÉU 
 

“Les persones som un regal de Déu, Pare. 
Algunes estan magníficament empaquetades; 

Amb el primer cop d’ull ens atrauen. 
Altres estan embolicades amb paper molt ordinari. 

Algunes s’han fet malbé per culpa del correu. 
De vegades, és possible que tinguin una distribució especial. 

Algunes són un regal mal empaquetat. 
D’altres les han embolicat amb molta cura. 

Però el paquet no és el regal. 
De vegades, el regal és difícil d’obrir 

I cal buscar ajut. 
Potser perquè fa por 
Potser perquè fa mal 

Potser perquè ja ha estat obert i menyspreat... 
Jo sóc un regal. 

I, en primer lloc, un regal per a mi mateix. 
He mirat l’interior del meu paquet? 

Tinc por de fer-ho? 
Potser no he acceptat mai el regal que sóc. 

Sóc un regal per a mi mateix 
i un regal per als altres”. 

 
 Una pregària d’acció de gràcies pel regal de la nostra vida. (La prepara un 

grup). 

 Cant final 
 

MATERIALS 

 

PERSONES 

IMPLICADES 

 
Catequistes que acompanyen als joves. 

PERSONES A 

QUI VA 

ADREÇAT 

 
Joves de la parroquia, de l’escola o del moviment. 

LLOC Sala 
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Fitxa d’activitats  
ÀMBIT PASTORAL AMB JOVES 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 

 
Revisió de Vida al voltant de l’esdevenir deixebles. 

DESCRIPCIÓ 

 
1. JO I EL MEU AMBIENT 
 
Llegim els diaris, mirem les notícies de la televisió i escoltem la ràdio... sembla 
que el nostre món està cap per avall. Sembla que tot són desgràcies, sembla que 
sempre hi ha algú que està fent mal a algú altre. Sembla que no hi ha ningú que 
sigui totalment feliç, tots som una colla d’infeliços que anem passant a poc a poc 
els nostres dies sense gaire sentit. Buscant de solucionar els petits problemes 
que ens planteja la vida sense necessitat de preocupar-se per a les grans 
qüestions. 
 

 Com reacciono davant les desgràcies del meu món? Amb preocupació? 
Passant-ne, ja que la majoria de cops és fora de casa meva? 

 Hi ha alguna esperança de què el nostre món sigui una mica millor? 
 Creus que hi pot haver situacions d’esperança? Quines? On? T’hi sents 

identificat? 
 Què és allò que realment em preocupa? Quines són les meves prioritats? 

 
Els cristians davant del món hem de ser testimonis d’esperança, portadors 
d’alegria enmig de la tristesa, portadors de pau, de confiança, d’amor... Hem de 
ser llavor, estar en el món amb els altres homes i dones però no identificar-s’hi, 
anar més enllà, portar en aquestes situacions l’Evangeli, portar en definitiva, a 
Jesús: la seva pau, la seva justícia, la seva esperança... 
 

 Com em relaciono amb el meu ambient o context social? 
 Es nota que sóc cristià, se’m nota la diferència? Si ho amago m’estalvio 

problemes? Tinc present la meva vivència cristiana quan parlo amb els 
altres? 

 Què puc aportar per fer el meu món, ara i aquí, una mica millor? 
 Creure és un fet social per guardar les aparences o quelcom que sento 

amb el cor? 

 Davant els fets de la meva vida reacciono com a cristià? 
 
TEXT: Lc 24, 13-24 
 
L’ESGLÉSIA, LA COMUNITAT 
 
En l’Església hem viscut el nostre creixement personal i cristià. En ella ens hem 
sentit acollits, en ens han presentat a Jesús, en ella hem descobert les 
Escriptures... Pertanys a la comunitat, n’ets un membre a ple dret, però també 
amb tots els deures. Sols no podem anar enlloc... 
 

 Com vius la teva vivència comunitària de la fe? Participes en la teva 
comunitat? Estàs a la parròquia o ets parròquia? 

 Vius la teva fe en comunitat, te la fas teva amb els altres o vas al teu 
rotllo? 
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 Participes en la trobada dominical dels cristians amb la teva comunitat? 
 
Cada diumenge descobrim novament Jesús, en la Paraula i en l’Eucaristia, ens el 
fem nostre, assaborim la seva persona, els seus gestos, la seva paraula, ens el 
fem més proper... 
 

 Escolto la Paraula de Déu? Me la faig meva? Em sento identificat en allò 
que llegeixo? 

 Quina influència té la Paraula en la meva persona? La porto a la pràctica? 
 Recorro a Déu o a l’Església en els moments que em sento buit i sol o, 

sempre i en tot lloc, per agrair, demanar, lloar? 

 Tinc Jesús com a model de vida? El sento a prop en l’Eucaristia? Me’l faig 
meu? 

 
TEXT: Lc 24, 25-32 
 
2. L’ANUNCI 
 
Allò que ens ha fet feliços no ens ho podem quedar per a nosaltres sols, hem de 
ser-ne testimonis, anunciar gratuïtament allò que hem rebut gratuïtament. No 
volem fer adeptes, sinó mostrar la nostra alegria, i compartir-la amb tothom. En 
l’Església hem rebut i és en ella que comparteixo, perquè tothom pugui participar 
d’aquesta alegria. La nostra felicitat resta en que tots puguem gaudir-ne! 
 

 Com vius aquest gran do que és la fe? El vius a fons, amb una alegria que 
es nota? 

 Com practiques aquest anunci que forma part de la vivència cristiana? 
 
T’has fixat que TU estàs cridat a ser apòstol, ser portador de la Bona Nova de 
Jesús arreu del món? Potser Déu et crida a TU per a portar aquesta alegria que 
ens salva per mitjà d’un ministeri concret.  
 

 En quin espai de la comunitat parroquial t’hi sents més còmode? 

 T’has plantejat mai seriosament a quin servei et sents cridat? 
 
Son molts els que reben aquesta Notícia, l’acullen amb goig i la viuen 
profundament. I això els fa feliços fins al punt de què decideixen deixar-ho tot, 
fins i tot el propi JO i deixar-se omplir del tot per aquell que ho és TOT, Déu. 
 

 T’has plantejat dedicar la teva vida a Déu des d’una vocació consagrada a 
Ell? 

 Imagina’t per un moment que tries aquesta opció de vida: com te la 
imagines? 

 
Això és possible, no és tan estrany. Molts abans que tu han passat pel mateix 
tràngol. No tinguis por a pensar-t’ho. Si aquesta és la teva vocació i no t’ho 
planteges seràs un infeliç tota la teva vida: 

¡PLANTEJA’T-HO! 
 

Si és així, aixeca’t de la taula i vés corrent a veure els apòstols del teu temps i 
digues: “El Senyor ha ressuscitat, al·leluia”. Buida’t de tu mateix, sigues valent. 
Mira al teu voltant, hi hagi el que hi hagi, sigui reconfortant o descoratjador, i fes 
el pas, sense por. TU ets necessari, TU pots canviar les coses, TU pots fer que el 
nostre món sigui una mica millor. Jesús sempre serà al teu costat, no et 
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desanimis. Jesús sempre serà al teu costat, sempre! És a les teves mans. TU pots 
ser l’escollit. -Hi ha res més gran? 
 
TEXT: Lc 24, 33-35 

¡ADONA’T DE LA TEVA DIGNITAT, I ACTUA! 
 

MATERIALS 

 

PERSONES 

IMPLICADES 

 
Catequistes que acompanyen als joves. 

PERSONES A 

QUI VA 

ADREÇAT 

 
Joves de la parroquia, de l’escola o del moviment. 

LLOC Sala 
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Fitxa d’activitats  
ÀMBIT PASTORAL AMB JOVES 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 

 
Descoberta de la vida d’una comunitat i la casa parroquial 

DESCRIPCIÓ 

 
Tot fent una ruta, una excursió, descobrirem la vida religiosa i del preveré 
diocesà, tot visitant els llocs on viuen. 
 
Caldrà seleccionar i contactar prèviament amb aquelles persones a qui volem 
visitar, i preparar una mica la visita. 
 
Amb una comunitat religiosa podem parlar de… 

 què és la vida religiosa 
 el carisma de la seva congregació 
 la missió de la comunitat 
 visitarem el centre que elles animen 
 tindrem una estona de pregària 
 acabarem amb un diàleg i una mica de berenar. 

 
A la rectoria podem parlar de… 

El rector de la parròquia ens pot explicar amb una mica 
més de detall, quina és la tasca del rector, quina és la 
seva missió a més de fer misses... 

 
Podem acabar la jornada buscant unes conclusions… 

De tot el que en aquesta tarda hem tingut oportunitat 
de veure, de compartir... què és el que més ens ha 
agradat? què ens ha cridat l’atenció? Amb què ens 
quedem? 

 
 

MATERIALS 

 

PERSONES 

IMPLICADES 

 
Catequistes que acompanyen als joves. 

PERSONES A 

QUI VA 

ADREÇAT 

 
Joves de la parroquia, de l’escola o del moviment. 

LLOC Sala 

 

 


