
BONES PRÀCTIQUES 
EN PASTORAL

COL·LEGIS DIOCESANS

COL·LEGI: ESCOLETA   
SANT  JOSEP  OBRER



ACTIVITAT: 
ORATORI



A qui va adreçat? 
persones i col·lectius involucrats

nivell de participació

Alumnes de 6è d’educació infantil.



Objectius que perseguim/missatge 
a transmetre

Oferir a l’infant un espai i un temps per iniciar 
o propiciar una relació amb Déu.

Apropar l’infant a Jesús i a l’Evangeli, i 
afavorir aquesta trobada.

Mostrar com és aquesta relació amb Déu i ells, 
i en definitiva amb tots... és una relació 
d’AMOR.



Metodologia
Una vegada cada trimestre, els alumnes, pugen en grups reduïts i mesclats entre ses 
tres classes (12 infants).

Durant 30-40 minuts, els infants surten de la seva rutina per venir una estona al 
racó de Jesús. 

Els vaig a cercar a les respectives aules, pel camí ens anem preparant per entrar a 
on podrem trobar a Jesús i Ell ens ha de dir qualque cosa. Quan entram anem a 
saludar a Jesús amb una petita inclinació, i llavors se seuen al seu lloc.

En ser allà, si és la primera vegada se fa la presentació i si no feim un petit 
recordatori.

Llegeix la Paraula, la comentam i feim la pregaria i oració tots junts. Cantam una 
cançó. Per acomiadar-nos, posam música (“Tan solo he venido” de Juan Luis 
Guerra), i un darrera l’altre s’acosta a l’estora, s’agenolla per besar a Jesús o fa 
una altra inclinació, i abans de sortir li faig entrega del record o targeta on hi ha la 
imatge amb la cita bíblica que s’ha llegit. 



Recursos utilitzats

Música, el racó de Jesús amb els icones, 
imatges, espelmes, estora, coixins... La 
targeta que se’n duran de record.



Valoracions a 
realitzar/avaluació/resultats

Els infants venen i se’n van molt contents, els 
agrada molt aquesta estona amb parlant amb 
Jesús.

Manca  temps per realitzar l’activitat amb més 
assiduïtat. 



Imatges de l’experiència


