JORNADA DE LA FAMÍLIA DE LA DIÒCESI DE GIRONA

Som constructors de pau
Diumenge 22 de març de 2020 de 10 del matí a les 5 de la tarda
➢ LLOC DE LA TROBADA: COL·LEGI FEDAC Sant Narcís C/ Pare Coll, 3 Girona
➢ HORARI
10:00
10:30
De 11:00 a 12:45
13:00
14:00
15:30
16:00
17.00

Recepció i acollida
Benvinguda i presentació de la jornada
Tallers (*). Dins cada taller es preveu un petit refrigeri/cafè
Eucaristia
Dinar
Escenificació del treball fet pels nens i joves en el seus tallers
Quina familiar
Comiat

➢ HI HAURÀ SERVEI DE GUARDERIA I ACTIVITATS PER A INFANTS I JOVES (**)
➢ INSCRIPCIONS
•
•

Per fer la inscripció només cal que ompliu el formulari que trobareu clicant AQUÍ
També podeu fer-ho enviant un mail amb el nom, edat dels participants, un correu o telèfon de
contacte i fent la reserva per al dinar, en el cas que us quedeu (cas d’alguna intolerància feu-la
constar)
El cost del dinar es de 8€/persona (pels infants de menys de 4 anys serà gratuït, però cal haver
formalitzat la inscripció). El pagament del dinar es farà el mateix dia de la trobada a la taula de
recepció.
Mail: pastoralfamiliargirona@gmail.com
telèfon: 639 81 86 99

Data límit per fer les inscripcions i la reserva del dinar: 18 de març
➢ (*) TALLERS ADULTS (de 16 a ... anys)
Tots amb la mateixa temàtica relacionada amb LA PAU.
Objectius: fer-se conscients que som constructors de pau, que al nostre entorn proper hi ha
moltes llums de pau i que fora, en el nostre entorn hi ha molts testimonis de pau.
➢ (**)INFANTS I JOVES:
Nois i noies de 9 a 15 anys: joc de coneixença, la regla d’or (fes als altres allò
que t’agradaria que et fessin a tu), preparació escenificació teatral ...
Nens i nenes de 6 a 8 anys: tallers de pintura, el dau de la pau, jocs, ...
Infants de 3 a 5 anys: pintura, contes, jocs, ...
Infants de 2 anys i menys: guarderia
Els nens, nenes i infants s’integraran a l’assaig del teatre que han treballat els joves.
A mig matí els infants i joves tindran un petit descans i esmorzar.
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