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UN CAMÍ SINODAL  
AMB ELS INFANTS

El papa Francesc ha posat en marxa en l’Església un gran procés sinodal. 
¿Per què haurien de quedar-ne exclosos els infants? ¿Per què no permetem 
que també ells comparteixin i s’expressin sobre aquest tema?
El material que us oferim és una proposta, entre d’altres, per fer-ho. Ha 
estat preparat per un equip de la diòcesi de Palència –al qual agraïm la 
feina feta– i l’Arquebisbat de Barcelona l’ha traduït al català. Us el fem 
arribar per si us pot ser d’utilitat per treballar el Sínode amb els infants 
(especialment de 10 a 12 anys). 

Recollir la veu dels infants, allò que pensen i senten, 
participant en el procés sinodal de la nostra diòcesi 
(Església), i preguntant-nos: ¿Quins passos hem de fer 
per créixer, com una Església que vol fer camí al costat 
d’altres, en aquest segle XXI?
Bona feina i gaudiu de l’experiència!

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El joc de l’oca que tens en aquesta guia és un recurs per facilitar que els 
infants expressin la seva vivència d’Església. Recordem que la finalitat és 
recollir com veuen la nostra Església i quins aspectes expressen que 
cal canviar, millorar.
Les preguntes són orientatives, i segur que se te n’acudeixen que poden 
ajudar al diàleg. Estan organitzades en 5 blocs:
• Rosa: Escoltar i prendre la paraula
• Taronja: celebrar la fe i la vida
• Verd: participar i compartir responsabilitats
• Blau: dialogar en l’Església i amb la societat
• Groc: discernir i decidir
Tots els infants han de respondre almenys dues preguntes de cada bloc. 
I quan ho hagin fet se’ls donarà una peça del trencaclosques que hi ha a 
l’annex d’aquest material (al full verd de la sèrie Ministeris, 37 bis). Han 
d’aconseguir 5 peces, que corresponen als cinc blocs. Aquest trencaclos-
ques és el logotip del Sínode.

En acabar el joc, podem explicar-ne el significat (el podreu trobar als Fulls 
grocs de Missa Dominical 2022 núm. 1) i després demanar-los que es 
dibuixin amb el grup de persones/Església, en el lloc que vulguin ocupar.

MÉS IDEES… 
Si, en acabar el joc, han quedat blocs sense respondre, podem:
• Dialogar espontàniament sobre els blocs, mentre fem el final de l’oca 

(fer el trencaclosques i/o dibuixar-se en el logotip i pintar-lo).
• Fer el joc «d’anada i tornada»; quan arriben a la casella 52, continuen 

jugant fins a arribar a la 1, fent el camí invers.
• Fer alguna pregunta que no s’hagi respost quan es caigui en caselles 

blanques (oca, pont, jocs...).

RECORDA… 
Els infants juguen per divertir-se i volen guanyar, però nosaltres (cate-
quista, professor, professora, animador, animadora) hem de recordar que 
el que és important és recollir com veuen la nostra Església i quins aspec-
tes consideren que han de canviar, per això cal que es responguin tots els 
blocs assenyalats amb colors i almenys dues preguntes de cada bloc, per 
tal de facilitar la síntesi diocesana.
Podreu trobar la resta del material annex al full verd titulat Un camí sino-
dal amb els infants. Annex (Ministeris, 37 bis).




