
ACTIVITATS  
QUE AJUDEN

Campana d’Advent amb picarols
Anunciem que Jesús naixerà al Nadal

Advent 2021

1.  Retalla un quadrat de 25 x 25 cm de paper crespó o d’embolicar, posa cola 
a l’envàs i forra’l. Retalla el sobrant. Decora amb cintes, gomets, colors o com 
més t’agradi, amb els materials que tinguis a casa.

2. Amb el punxó, fes un forat a la base de l’envàs i passa-hi el cordill. Lliga els 
picarols. Passa el cordill pel forat de la bola de fusta o forada la de porexpan, amb el punxó, passa pel forat 
el cordill ajudant-te amb l’agulla i fes un nus. Enganxa el cap a l’envàs amb la cola. Enganxa el cabell i posa-
li un tros de cordill com aurèola. Pinta els ulls amb el retolador.

3. Fes les ales amb un rectangle de roba, lligant al mig un tros de cordill. Enganxa a la part del darrera del 
teu àngel. Pots col·locar el teu àngel al pany de la porta per a que quan s’obri els picarols facin soroll. Mentre 
fas l’activitat manual, pots escoltar les cançons d’Advent que proposem a la pàgina d’Advent de la nostra web.

Objectiu: Fer una campana en forma d’àngel per anunciar a tots els de la casa 
que el naixement de Jesús és a prop.
 
Què necessitem: Un envàs de plàstic de iogurt buit i net, paper crespó o 
d’embolicar, cordill, llana o qualsevol material que tinguis a casa per fer el 
cabell (nosaltres l’hem fet amb les tires que posen per protegir les ampolles dels 
lots de Nadal), tres picarols, una bola de fusta foradada o porexpan, un retall 
de roba per fer les ales, un retolador permanent, un punxó i agulla de brodar.

Indispensable per realitzar l’activitat: Pares (o avis o tiets...) i nens amb ganes 
d’anunciar la vinguda de Jesús.

Els àngels són molt 
importants en el naixement 
de Jesús. L’Arcàngel Gabriel 

és qui li dona a la Verge Maria 
la notícia que serà la Mare de Déu; 
també un àngel s’apareix en somnis 
a sant Josep per avisar-lo que Maria 
espera el Messies i la nit de Nadal, 

un àngel és qui anuncia als 
pastors del goig pel naixement 

del Nen Jesús.
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COM VIVIM EL NADAL
ÉS EL QUE SOM
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