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TROBADA DIOCESANA 
D’ADOLESCENTS I JOVES 

MATERIAL PREVI 

a Sant Boi de Llobregat, 25 de gener del 2014 
 

Pels catequistes, animadors, mestres, professors, monitors, caps, 

educadors, i qualsevol altre 

Agent de Pastoral amb Adolescents i Joves. 

 

Us proposem que abans de participar a la Trobada dediqueu una de les 

vostres sessions amb els adolescents i joves que participaran a la 

trobada, a preparar-vos i motivar-vos a la participació. Us proposem 

tres elements: 

 

1. El cartell de la trobada. Convida a viure una experiència. Sense 

perdre la força del Junts de Nou, amb ganes de trobar-nos amb altres 

adolescents i joves.... regala’t una experiència nova. 

 

2. Mateu 25, 31 – 46. Aquest és el text bíblic de referència per a la 

nostra trobada. Volem que ressoni en nosaltres i ens qüestioni la 

paraula de Jesús: tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més 

petits, m’ho fèieu a mi. Llegiu-lo abans de venir a la trobada, feu amb 

ell una estona de pregària. 

 

3. www.365batecs.org. Amb l’objectiu de convidar als adolescents i 

joves a la reflexió, 365batecs.org posa al servei dels educadors 

material didàctic de suport per facilitar el treball al grup. Entra a la 

pestanya “Porta el batec a l’aula” i trobaràs tres nivells de propostes: 

- Un batec que fa pensar: exercicis curts sobre l’àmbit 

- Escolta, reflexiona i actua: unitat didàctica d’una hora 

aproximada de durada 

- Per seguir bategant: recursos extres d’interès (pel·lícules, 

llibres, etc.) 

Aquest és un recurs pedagògic online, que recull experiències en vídeo 

per lluitar contra l’estigma de les persones que es troben en risc 

d’exclusió. A través d’usuaris, professionals, familiars i voluntaris dels 

centres de Sant Joan de Déu ens ofereixen una vivència per cada dia 

de l’any, que acosta als adolescents i joves la realitat de les persones 

més vulnerables del seu entorn. 

 

 

 

 

Qualsevol dubte podeu trucar al 660.021.228 (Carles Muñiz) o bé un 

correu electrònic a joventut@bisbatsantfeliu.cat 


