
ACTIVITATS  
QUE AJUDEN

Garlanda d’Àngels per la porta 
Anunciem a tots els que entrin a casa  
que aviat naixerà el Nen Jesús

Advent 2020

1.  Pinta els àngels que trobaràs a la pàgina següent amb ceres o llapis de colors. Pots decorar-los com més 
t’agradi, amb retoladors de purpurina, enganxines... Fins i tot pots posar-los cabell amb llana o cotó fluix. 
Retalla’ls amb les estisores amb molta cura.

2. Enfila pel cordill els picarols i fes un nus perquè es mantinguin junts. Enganxa els angelets per la part del 
darrere, amb el cel·lo.

3. Fes una llaçada amb la punta del cordill i fes un nus, perquè es pugui penjar i el resultat final quedi més 
polit. Si ho desitges, pots posar enganxines entre els àngels, tal com hem fet nosaltres.

4. Mentre fas l’activitat manual, pots escoltar la cançó d’Advent que et vam proposar el 1r Diumenge 
d’Advent a la playlist de la nostra web o també les dels altres Diumenges.

Objectiu: Preparar una garlanda d’àngels amb picarols per la porta perquè el 
seu so ens recordi a tots el de casa que aviat naixerà el Nen Jesús.

 
Què necessitem: Estisores, llapis de colors o ceres, un cordill, 3 picarols, 
adhesius, bolis o retoladors de purpurina i cel·lo (cinta adhesiva transparent).

Indispensable per realitzar l’activitat: Pares (o avis o tiets...) i nens amb 
ganes de compartir amb tots que Jesús neix aquest Nadal.

Sabies que la paraula 

àngel significa missatger? 

l’Arcàngel Gabriel va ser qui li 

va anunciar a la Mare de Déu 

la gran notícia que seria la 

Mare de Jesús.



Plantilla per pintar i retallar

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 anunciar que Jesús neix aquest Nadal: 
santsadurni534@bisbatdeterrassa.org
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