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11-13 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Iniciem avui el temps d’Advent. 
Podeu obrir el calendari que ha preparat l’escola.

https://www.escorialvic.org/advent

Trobaràs algunes informacions que ens aniran explicant el sentit i 
les tradicions que es celebren entorn del Nadal.
Obriu el dia 3 i mireu que se’ns proposa. 

Llegeix el text de l’annex on s’explica la tradició del calendari i la corona 
d’advent.
Ens preparem per viure les festes Nadalenques, plenes de missatges de pau i 
felicitat.
Pensa què fas o pots fer tu perquè aquests missatges es facin realitat. Mira el 
teu entorn i actua.

Atura’t, tanca els ulls i pensa quin és el teu somni per aquest Nadal. Saps que el 
teu somni també pot ser un bon present per tots els que t’envolten?  Saps que el 
teu somni t’ajuda a canviar i a créixer?
Mireu junts el vídeo “Somiem tots junts” i després feu una pluja dels vostres 
somnis.

https://www.youtube.com/watch?v=Zkwb1WBxzg8 

 

Avui és Sant Nicolau, una festa d’arrel medieval que encara encara avui es celebra als 
països del centre d’Europa,i també a alguns llocs del  Principat. Aquest sant  és 
considerat el patró dels infants i és la data en què tradicionalment comencen les festes 
de Nadal Aquesta  festa  es celebra molt a l’Escolania de Montserrat.
Pels volts de Sant Nicolau, l’escolania escull  un "Bisbetó" d'entre els escolans 
nouvinguts. L'escollit exercirà, per un dia, la màxima autoritat dins el monestir i presidirà 
totes les celebracions.
Pots escoltar algun dels concerts que ha fet l’Escolania amb motiu d’aquesta diada.

Avui també és festa a l’escola. Aprofita-la per 
posar els teus treballs al dia ja que estem acabant 
el trimestre. I gaudeix, avui possiblement amb 
més tranquil·litat, de les moltes activitats que es 
fan a Vic amb motiu de la fira medieval.  

Comencem l’Advent, un temps que ens prepara per celebrar el Nadal. En els 
“Bons dia” d’aquest temps us anirem oferint tot una colla de moments de 
reflexió que us poden ajudar a viure aquest temps d’espera, de somnis, de 
desitjos que tots tenim i que ens ajuden a créixer i fer que el nostre entorn sigui 
una mica millor. Bon ADVENT a tots!

ADVENT

https://www.escorialvic.org/advent
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EL CALENDARI I LA CORONA D’ADVENT 
  
El cicle de Nadal s’inicia amb el  temps d’Advent  que es composa de quatre diumenges 
abans del dia de Nadal i que comença en el diumenge més proper a sant Andreu (30 de 
novembre). Aquest primer diumenge pot escaure’s entre entre el 27 de novembre i el 
3 de desembre.  
  
Corona d’Advent 
 

Durant l'Advent, en certes cultures, normalment a la cultura cristiana, hom prepara a 
cada llar i a l'església una corona de flors, anomenada CORONA D’ADVENT, amb quatre 
espelmes, una per a cada diumenge d'Advent. Hi ha una petita tradició d'advent: a 
cada una d'aquestes quatre espelmes s'assigna un valor que s'ha de millorar en 
aquesta setmana. A l’escola trobareu la corona d’Advent en l’oratori. Seria bo que de 
tant en tant entréssiu un moment i en silenci penséssiu  en els vostres  somnis per el 
Nadal que s’acosta 
  
 
Calendari d’Advent 
 

La tradició que es remunta al segle XIX, durant els dies d'Advent, dia a dia, es 
recordava l'arribada del Nadal amb espelmes, traços de guix o decorant els dies del 
calendari amb guarnicions nadalenques. D’aquí en va néixer el CALENDARI.  
  
El primer calendari d'advent que es coneix és del 1851 i es va pintar a mà. El 1908, 
Gerhard Lang edità el primer calendari d'Advent imprès, que va tenir molt d'èxit. 
Contenia vint-i-quatre estampes, com petites postaletes, on normalment hi havia un 
personatge religiós dibuixat: sants,  personatges del pessebre etc., que cada dia els 
més petits anaven enganxant un personatge.  
 

Més tard, cap els anys 20 del segle passat s'incorporaran en els calendaris d'advent 24 
finestretes, una per a cada dia, al darrere de les quals s'amagaria una xocolatina. Avui, 
tenim calendaris d’Advent de tota mena i colors. En tot cas, són una manera 
d’expressar la il·lusió de l’espera pel Nadal. Fan la funció d’ajudar a comptar enrere! 
  
 


