
ACTIVITATS  
QUE AJUDEN

PESSEBRE PER LA FINESTRA 
Vull compartir amb tothom que celebrem Nadal per Jesús

Advent 2020

1.  Retalla la part exterior de la plantilla i col·lòca-la sobre la cartolina negra. Perquè es mantingui al seu lloc 
mentres retalles, enganxa amb 2 trocets de celo la plantilla i la cartolina. Consell: perquè puguis desenganxar el 
celo fàcilment, quan acabis de retallar, abans d’enganxar sobre el paper, passa el celo sobre la teva samarreta. 
Les peluses invisibles de la roba faran que la cola del celo no s’enganxi tan fort.

2. Amb molta cura, retalla les siluetes de les figures del Misteri. Tingues en compte especialment l’estrella, 
que ha de quedar a sobre de l’establia. 

3. Retalla un rectangle de celofan del color que més t’agradi i enganxa’l per la part del darrere de la silueta 
retallada. Enganxa la teva creació a la finestra amb celo. Si no tens finestres que donin al carrer, pots posar-li 
a la teva creació una vela led (Només pots posar una vela led! Posar una vela normal pot ser MOLT 
perillós) al darrere sobre una taula per adornar casa teva.

4. Mentre fas la manualitat, pots escoltar la cançó d’Advent que et vam proposar el 1r Diumenge d’Advent a 
la playlist de la nostra web.

Objectiu: Preparar un «vitrall» 
amb la silueta del Misteri per 
enganxar a la meva finestra i 
així recordar i testimoniar que 
celebrem Nadal pel Naixement 
de Jesús.

 
Què necessitem: Cartolina negra, celofan de color, estissores, 
celo i cola.

Indispensable per realitzar l’activitat: Pares (o avis o tiets...) 
i nens amb ganes d’estimar més a Jesús i rebre’l al cor en 
aquest Nadal. 

Sabies que es diuen «Misteri» 

a les figures més importants del 

Pessebre? És a dir, Sant Josep, la 

Mare de Déu i el protagonista:  

el Nen Jesús. 



Plantilla

PARRÒQUIES Montornès
SANT SADURNÍ · MARE DE DÉU DEL CARME

Camí Antic de Martorelles, 1, 08170 Montornès del Vallès, Barcelona · Tel.:  935 68 01 46 

www.parroquiesmontornes.org · santsadurni534@bisbatdeterrassa.org

Has fet aquesta activitat amb la teva família?
Digues als teus pares que ens enviïn la foto del resultat! Ens encantarà saber que heu fet un treball 
manual que us hagi ajudat a estimar més a Jesús aquest Nadal.

santsadurni534@bisbatdeterrassa.org
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