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FORMACIÓ PREVIA A L’ACTIVitat Per als EDUCADORS. Pacte.

Juniors M.D. és un moviment que respon i reflecteix el missatge missioner que Jesús fa en L’evangeli. 
“Aneu arreu del món i proclameu L’Evangeli a tota la creació” (Mc 16,15). Assumeix com a propi  el 
mandat dit fent-lo la seua forma d’entendre el treball quotidià. 

En aquest cas en concret, Déu  ens està cridant i està encomanant-nos una missió, anunciar L’Evangeli 
a tota la creació, i ho fa perquè sap que la Paraula, la seua Paraula, és font de vida, camí d’esperança i 
transformadora de cors. Així ho demostra la Història en quantes persones han estat cridades per Déu per 
a una missió concreta. Ell no defrauda mai i ho dóna tot.

En nosaltres, també Déu ens crida a seguir al seu fill Jesús, el nostre millor amic, per a apropar el seu 
missatge als xiquets i les xiquetes, adolescents i joves que formen part de les nostres parròquies, barris, 
ciutats... És la nostra tasca com Juniors fer patent la crida de Déu que ens encomana una missió: “anar 
per tot el món i proclamar l’Evangeli”. En les nostres situacions personals, sense la necessitat de viatjar, 
podem fer-ho.

Però, estem a soles en aquesta missió? No. En Juniors M.D. ho fem en equip, qui compartim una mateixa 
identitat que ens uneix, una mateixa missió, i que porta als seus membres a la vivència comunitària de 
la fe. No hem d’oblidar que la missió evangelitzadora o de transmissió de la fe no es dóna solament 
d’educadors a xiquets, o de pares a fills, sinó que entre xiquets i entre joves també es pot donar.

Per a Juniors M.D. l’anunci de L’Evangeli entre els xiquets i les xiquetes, els adolescents i els joves, és 
la resposta que tots els membres de Juniors han sigut cridats per Jesús a transformar el món, fent 
d’aquesta una de les missions principals dels cristians.

Si tots tenim un amic en comú, eixe és Jesús. Ell és un amic fidel, sincer i afectuós amb nosaltres. Ell és el 
rostre de Déu a la Terra, amic de tots els homes, per qui ens sentim enviats a proclamar l’Evangeli i amb 
qui ens identifiquem.
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TÍTOL DE L’ACTIVITAT UN AMIC MOLT ESPECIAL

TEMPS I NIVELL PACTE

OBJECTIUS

- Entendre que Déu actua a través de les persones al llarg de la història 
encomanant-los una missió. 
- Conèixer Juniors i entendre que és un moviment constituït per equips 
amb una mateixa identitat.

INTRODUCCIÓ Als xiquets se’ls convidarà a una sessió de cine molt especial per a 
treballar la amistat a través de la pel·lícula de Ratatouille.

EIXOS TRANSVERSALS L’amistat.
Els deixebles d’Emaús.

ITINERARIS Educatiu
en la fe

Comunitari 
eclesial

Litúrgic 
sacramental De oració Testimoni Ser persona

TIPUS D’ACTIVITAT MATERIAL

- Copies Annex 1 per a cada participant
- Pel·lícula Ratatouille
- Ordinador (o similar per que es puga connectar al projector)
- Projector
- Altaveus
- Copies Annex 2 per a cada participant i zel o gravació de la lectura de 

la mateixa (Veure compromís)
- Copies Annex 3 per a cada participant

Videofòrum

DURADA

2h 30min

RESPONSABLE

Nº DE SESSIONS

1
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EXPERIèNCIA
Prèviament a l’activitat, es repartirà una invitació (annex 1) als xiquets invitant-los a participar en l’acti-
vitat perquè algú els estarà esperant.

Una vegada arriben tots els xiquets, es visionarà la pel·lícula Ratatouille (Disney-Pixar, 2007).

REFLEXIÓ
Una vegada finalitzada la pel·lícula, es realitzarà als xiquets les següents preguntes per veure si han sigut 
atents i l’han entés.

- Qui és Remy? I Alfredo Lingüini?

- Com es coneixen? Tenen una bona relació des del principi?

- Què relació tenen al final?

- Lingüini li presenta a Remy a la resta dels seus amics? Per què?

- Què volia ser Remy? Al final ho aconsegueix? Gràcies a qui?

La reflexió deu girar entorn que Lingüini i Remy no són amics al principi, com humà i rata són enemics per 
naturalesa; però els seus pareguts gustos i que els dos deuen i volen (respectivament) treballar junts en 
una cuina, fa que acaben fent-se amics. Quan compartim objectius i il·lusions en comú amb algú, encara 
que a primera vista no ho sembla, acabarem fent-nos amics.

Això ocorre en Juniors, comencem sent un sol grup de xiquets i xiquetes i acabem sent un equip amb 
esperances, projectes i records en comú. I no sols això, tots en Juniors tenim alguna cosa en comú: Un 
Estil de Vida, una Identitat que ens fa ser com som, un Equip en Moviment decidit a avançar pel camí que 
ell ens marca.

Acabem aquest segon moment de l’activitat amb la lectura del passatge dels deixebles d’Emaús (annex 
2) per a reflexionar a la llum de l’Evangeli.  Quantes vegades no hem reconegut a Jesús, el nostre millor 
amic, entre nosaltres?

COMPROMíS
Se’ls preguntarà als xiquets si recorden com arribaren allí, se’ls preguntarà per la carta que els deia i si de 
veritat creuen que eren ells els protagonistes de la pel·lícula que han vist. Quan estiguen discutint sobre 
el tema, es pot fer 2 coses:

• Si l’activitat es realitza en un lloc que permeta posar una còpia de la carta de l’annex 3 sota cada una 
de les cadires que utilitzaran els participants pegada amb zel o alguna cosa similar, se’ls demanarà 
que miren sota la seua cadira i que lligen allò que troben.

• Si no es pot o volen posar les cartes, es pot fer una gravació de la lectura de la mateixa (preferible-
ment algú a qui els xiquets no puguen reconéixer la veu; en cas de no poder, podria ser el consiliari) i 
reproduir-la  quan els xiquets creuen que ha acabat l’activitat.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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CELEBRACIÓ
Resarem tots junts l’oració (es pot projectar o fer còpies per als participants): 

Senyor, en les teues mans posem dia a dia els nostres

ideals i les nostres il·lusions, perquè sigues tu qui

ens guies pel bon camí. I és a tu Jesús Amic,

a qui murmure les meues inquietuds, les meues alegries i les meues esperances.

Perquè sembres generositat i fe en els nostres

tendres cors que amb prou faenes desperten a la vida.

JESÚS AMIC, deixa’m abraçar amb llibertat, perdonar

amb transparència en l’ànima, donar sense esperar la

recompensa, somriure amb neteja en la mirada, viure

com tu ens manes “estimeu-vos els uns als altres”

i que siga la teua presència en el nostre col·legi una vertadera

trobada de saviesa i veritat.

Perquè el que en tu confia tot ho rep.

OBSERVACIONS i RECURSOS Per a l’EDUCADOR

- És recomanable que L’educador del grup visualitze abans de la sessió, la pel·lícula. 

- Buscar un lloc acollidor per a realitzar l’activitat; a més, ambientar el lloc on es veurà la pel·lícula com 
si fóra un cine. 

- També és recomanable que la lectura de l’Evangeli es faça directament de la Bíblia.  

aVALUACIÓ DE L’ACTIVItat

- S’han aconseguit els objectius proposats en l’activitat? 
- Com han reaccionat els xiquets a la preparació del compromís de l’activitat?  
- L’activitat ha  portat al grup a la reflexió de l’amistat amb Jesús?
- Com es pot modificar l’activitat per a la pròxima vegada?  
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Annex I. carta d’invitació

Annex II. lectura

Lectura de l’Evangeli segons San Joan 24, 13-35:

“Aquell mateix dia, dos d’ells anaven caminant a un llogaret anomenat Emaús, distant de Jerusalem 
uns seixanta estadis; anaven conversant entre ells de tot el que havia succeït. Mentre conversaven 
i discutien, Jesús en persona es va acostar i es va posar a caminar amb ells. Però els seus ulls no 
eren capaços de reconèixer-ho. Ell els va dir: «Quina conversa és aqueixa que porteu mentre aneu de 
camí?». Ells es van detenir amb aire entristit. I un d’ells, que es deia Cleofás, li va respondre: «Eres tu 
l’únic foraster a Jerusalem que no saps el que ha passat allí aquests dies?». Ell els va dir: «Què?». Ells 
li van contestar: «El de Jesús el Natzarè, que va anar un profeta poderós en obres i paraules, davant 
Déu i abans de res el poble; com ho van lliurar els summes sacerdots i els nostres caps perquè ho 
condemnaren a mort, i el crucificaren. Nosaltres esperàvem que ell anava a alliberar a Israel, però, 
amb tot açò, ja estem en el tercer dia des que açò va succeir. És veritat que algunes dones del nostre 
grup ens han sobresaltat, doncs havent anat molt de matí al sepulcre,  i no havent trobat el seu cos, 
van dir que fins i tot havien vist una aparició d’àngels, que diuen que està viu. Alguns dels nostres van 
ser també al sepulcre i ho van trobar com havien dit les dones; però a ell no ho van veure». Llavors ell 

ANnEXOS

¡Hola!

Aquesta carta és  per a tu, així que sols pots llegir-la tu i 
els teus pares. Tinc un pla per a la pròxima setmana que de 
segur que t’agradarà. T’agrada anar al cinema però a vegades 
no vas perquè els majors no volen veure les mateixes pelis 
que tu? Vols veure una peli que parla sobre tu? Vols veure’t 
com a protagonista d’una pel·lícula coneguda mundialment? 
Doncs, t’espere el pròxim dissabte a les ______ hores en 
___________.

Has de ser MOLT puntual!! 
Jo t’estaré esperant allí.

Que passes una setmana genial, ens veiem el dissabte!
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els va dir: «Què necis i maldestres sou per a creure el que van dir els profetes! No era necessari que 
el Messies patira açò i entrara així en la seua glòria?». I, començant per Moisés i seguint per tots els 
profetes, els va explicar el que es referia a ell en totes les Escriptures. Van arribar prop del llogaret on 
anaven i ell va simular que anava a seguir caminant; però ells ho van constrènyer, dient: «Queda’t amb 
nosaltres, perquè vespreja i el dia va de caiguda». I va entrar per a quedar-se amb ells. Assegut a la 
taula amb ells, va prendre el pa, va pronunciar la benedicció, ho va partir i li l’anava donant. A ells se’ls 
van obrir els ulls i ho van reconèixer. Però ell va desaparèixer de la seua vista. I es van dir l’u a l’altre: 
«No cremava el nostre cor mentre ens parlava pel camí i ens explicava les Escriptures?». I, alçant-se 
en aquell moment, es van tornar a Jerusalem, on van trobar reunits als Onze amb els seus companys,  
que estaven dient: «Era veritat, ha ressuscitat el Senyor i s’ha aparegut a Simón». I ells van explicar el 
que els havia passat pel camí i com ho havien reconegut en partir el pa”.

Annex III. carta de compromís

¡Hola altra vegada!

Pensaves que m’havia oblidat de tu, veritat? No, això no és així... Mai 
és així. Et vaig dir que veuríem una pel·lícula sobre tu, en la que eres el 
protagonista, i així hem fet.  D’acord, d’acord... Lingüini tal vegada no es 
parega molt a tu, però, encara que no ho cregues, els dos sou iguals. Els 
dos arribareu a un lloc nou sense saber què ocorreria: ell va arribar a una 
cuina i tu, a Juniors. També els dos anàveu un poc perduts al principi, 
però a poc a poc us aneu adaptant, treballant en equip amb la resta de 
companys, que avui en dia podem anomenar-los amics, aprenents coses 
noves i treballant amb un objectiu comú...

Però saps realment què teniu de paregut Lingüini i tu? Una xicoteta rata 
ajudava que Lingüini no s’equivocara, l’ajudava, l’acompanyava sempre 
i el guiava allà on anava... I tu, no tens a ningú així? D’acord, no, no tens 
una rata que et tira del pèl per a guiar-te, però em tens a mi. Sí, se que 
estàs un poc decebut per no veure’m quan has arribat a veure la peli, però 
creu-me he estat ací, al teu costat, com ho estic sempre. Sóc eixe amic 
que, com Remy, et guia quan ho necessites i que t’ajudarà en tot el que 
vulgues. Eixe que actua a través de la gent que hi ha al teu voltat, encara 
que no ho veges. Eixe que, encara que no vulgues parlar amb altres amics 
teus de mi, estaré ací, al teu costat, per a quan em necessites.

Vull que aquesta setmana penses en gent que hi ha al teu voltant i que 
t’ajuda, i que ho escrigues, perquè veges que, com el teu millor amic que 
sóc, no t’abandone, encara que actue a través d’altres persones.

Amb tot el meu afecte del món sencer, el teu AMIC, Jesús. 
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Annex IV. tabla de compromís

Qui m’ha ajudat? amb què?

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

diumenge


