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Aquesta col·lecció, «Bíblia i Escola», està pensada perquè els nois i
les noies de 5 a 17 conegueu millor els personatges i les històries
que narra la Bíblia i us adoneu que tenen molt a veure amb tot allò
que vosaltres viviu.
A cada quadern trobareu sis narracions, cadascuna treballada de
manera divertida i amena a partir de la realitat més pròxima, i dos
tallers bíblics. També els vostres professors i educadors rebran
altres propostes didàctiques que us ajudaran a apropar-vos a la
Bíblia.
Entreu sense por a cada història, és tota una aventura!

1

Vinc a veure’t!

Introducció

Maria i Isabel.
7

1

Narració il·lustrada: Lc 1,39-45

Maria va a veure la seva cosina Isabel.

Isabel i Maria se saluden.
8

Vinc a veure’t!

Maria e∫ posa a cantar.

Maria ajuda Isabel.
9

2

Fixa-t’hi

 igues per quin motiu Maria es posa en camí
D
per veure la seva cosina Isabel.
10

Vinc a veure’t!

 bserva les quatre vinyetes i explica què hi
O
passa als teus companys.

3

Element simbòlic

El camí
El∫
camin∫
en∫
apropen
al∫
altre∫.
11
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Viu!

Indica quins camins porten els nens a ajudar
els altres.
12

2

Ja soc aquí!

Introducció

Jesú∫.
13

1

Narració il·lustrada: Lc 2,1-20

Maria i Josep van a Betlem.

El naixement de Jesú∫.
14

Ja soc aquí!

El∫ àngel∫.

El∫ pastor∫ van a veure Jesú∫.
15

2

Fixa-t’hi

Indica quins personatges falten en cadascuna
de les vinyetes i què fan.
16

Ja soc aquí!

 bserva la vinyeta, copia-la en el teu quadern
O
i dibuixa-t’hi.

3

Element simbòlic

El bebè

Jesú∫ va ser bebè com
nosaltre∫.

17
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Viu!

Assenyala quins objectes necessita un nadó.
18
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Quin regal!

Introducció

El∫ mag∫.
19

1

Narració il·lustrada: Mt 2,1-12

El∫ mag∫ segueixen un estel.

El∫ mag∫ en el palau d’Herode∫.
20

Quin regal!

El∫ mag∫ troben Jesú∫.

El∫ tre∫ regal∫ del∫ mag∫.
21

2

Fixa-t’hi

 bserva les dues vinyetes i assenyala’n
O
les diferències.
22

Quin regal!

 opia els cofres i omple’ls amb els regals
C
dels mags.

3

Element simbòlic

L’estel
L’estel va
guiar el∫
mag∫ fin∫
a Jesú∫.
23
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Viu!

 bserva i respon: en què ens ajuden les persones
O
i els objectes que hi ha en aquests dibuixos?
24

Taller 1

Tots volem ser amics
de Jesús!

 bserva els personatges i assenyala els amics
O
de Jesús que hem anat coneixent fins ara.

25

 ecorre amb el dit el camí correcte que ha
R
de seguir cada personatge per arribar a Jesús.

26
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Aquests són
els meus pares!

Introducció

La mare i el pare de Jesú∫.
27

1

Narració il·lustrada: Lc 2,39-52

La família de Jesú∫.

Tot∫ cap a Jerusalem!
28

Aquests són
els meus pares!

On é∫ Jesú∫?

Jesú∫ amb el∫ savi∫ al temple.
29

2

Fixa-t’hi

 bserva els objectes de la dreta, digues per
O
a què serveixen i quin personatge de l’esquerra
pot utilitzar-los.
30

Aquests són
els meus pares!

 alca les siluetes en un full i completa
C
els dibuixos.

3

Element simbòlic
Josep

Josep cuida Jesú∫ i e∫ preocupa per Ell.
31

4

Viu!

La meva mare

El meu pare

Jø

 opia el pergamí i completa’l. Demana ajuda
C
per escriure: La meva família té cura de mi.
32
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Tinc amics
i amigues!

Introducció

El∫ amic∫ i le∫ amigue∫ de Jesú∫.
33

1

Narració il·lustrada: (Mc 1,16-20;
Mc 2,13-14; Mt 10,1-4; Lc 8,1-3)

Jesú∫ crida el∫ seu∫ amic∫ pescador∫ (Pere, Andreu,
Jaume i Joan).

Mateu, un altre amic, segueix Jesú∫.
34

Tinc amics
i amigues!

Jesú∫ també té amigue∫.

Jesú∫ parla al∫ seu∫ amic∫ i le∫ seve∫ amigue∫.
35

2

Fixa-t’hi

Imagina què diu Jesús a Mateu i com respon
aquest. Imagina també la conversa de Jesús
amb les seves amigues.
36

Tinc amics
i amigues!

 bserva les vinyetes i digues qui són i a què es
O
dediquen els amics de Jesús.

3

Element simbòlic

Els Dotze
Jesú∫ tenia
dotze bon∫
amic∫.

37

4

Viu!

 ibuixa el teu grup d’amics i amigues. Demana
D
que t’ajudin a escriure els seus noms a sota.
38

6

Visc aquí!

Introducció

Natzaret, el poble de Jesú∫.
39

1

Narració il·lustrada: Lc 4,16-24

Jesú∫ arriba al seu poble.

Jesú∫ llegeix a la sinagoga.
40

Visc aquí!

Jesú∫ parla de Déu a la gent del seu poble.

A Jesú∫, nø el volen al seu poble.
41

2

Fixa-t’hi

 bserva els dibuixos i assenyala’n els llocs
O
que pertanyen al poble de Jesús. Indica què
s’hi fa.
42

Visc aquí!

 bserva aquestes dues vinyetes. Com es comporten
O
amb Jesús? Assenyala’n les diferències.

3

Element simbòlic

El rotlle de la Paraula

Jesú∫ llegia
la Paraula de Déu.
43

4

Viu!

Jesús llegeix la Paraula de Déu i resa a la
sinagoga. Dibuixa on es resa i s’escolta
la Paraula de Déu avui dia.
44

Taller 2

Jesús ens fa amics
a tots

Materials que necessites: paper, tisores i un llapis.

45

Talla una tira llarga
de paper.

Doblega-la com un acordiö,
de manera que en surtin
quatre plec∫.
Copia en el primer plec la silueta
de la pàgina anterior procurant
que le∫ vore∫ coincideixin amb
el∫ límit∫ de la fulla.
Retalla la silueta
amb el∫ plec∫ junt∫
i despré∫
desplega-la.
 ibuixa Jesús a la silueta del centre i els teus
D
amics i tu a la resta de siluetes.
46
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Vinc a veure’t! (Lc 1,39-45)
Unitat 1

Línies de lectura

— El passatge de la Visitació s’insereix dins dels «relats de la Infància»;
Lluc hi tracta de donar resposta a la pregunta sobre els orígens de
Jesús, transmetent els fets des de la perspectiva de Maria (Mateu,
l’altre evangelista que inclou relats d’infància en la seva narració, presentarà els esdeveniments des del punt de vista de Josep).
— Lluc confecciona un díptic en el qual alterna les històries d’anunci i
naixement de Joan Baptista i de Jesús. El relat de la Visitació uneix les
dues històries: les mares, Maria i Isabel, es troben, i en la seva salutació
també els nadons s’alegren de reconèixer-se.
— En el relat es perceben els ecos d’altres narracions de l’Antic Testament: les que parlen del trasllat de l’Arca des de la Tenda de la trobada
a Jerusalem (1 Cro 15-16), o d’algunes històries de dones a través dels
encontres de les quals es fa present la vida, com Rut i Noemí.
— Maria i Isabel són dones, condició que les relega a l’últim lloc en la societat (compartit amb nens, malalts i estrangers). La seva situació marginal
les fa solidàries amb els empobrits i, per això, centre de les preferències
de Déu. Així, Maria i Isabel obeeixen al corrent de compassió i solidaritat
que habita en elles i es disposen a una ajuda eficaç i desinteressada.
— Se subratllen en el relat els següents punts clau:
• E stem davant la trobada de dues persones, dues dones, que viuen
lluny i que quan es veuen expressen la seva alegria compartida.
• Tot
 el passatge està embolicat en un clima de sorpresa i alegria. Es
tracta d’una visita inesperada, cosa que fa que Isabel, que és qui la
rep, manifesti amb goig el seu estat d’ànim. Maria també se n’alegra
i ho expressa agraint-ho amb un cant.
• E n el text sentim com batega la vida de la qual són portadores les
dues dones. Estan embarassades i això fa que Maria i Isabel comparteixin protagonisme amb els seus fills.

Activitats
complementàries

Llegim
1. Narració del text. Agafa el text de la Bíblia i llegeix-lo als alumnes amb

paraules teves, com si els expliquessis qualsevol altra narració o conte.
Ells poden seguir la lectura mirant les vinyetes del Quadern o escoltant,
simplement.
Fixa-t’hi
2. Dialoga amb els alumnes sobre el fet que Isabel estigui embarassada
i sobre quines activitats no pot fer a causa d’això. Després, demana’ls
que pensin en què l’hauria pogut ajudar Maria; cada nen escollirà una
d’aquestes «ajudes» i les plasmarà en un dibuix. A sota del dibuix el nen
o el mestre escriurà Maria... i la indicació concreta de la seva ajuda.
3. Identificació d’animals i plantes. Si ens fixem en cadascuna de les

il·lustracions del relat de Maria i Isabel, apareixen animals i plantes.
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Demana als alumnes que intentin d’identificar-los, que els descriguin
(colors, llocs, estats d’ànim...) i que, finalment, expressin què ens transmeten (alegria, diversió, pau...).
Element simbòlic
4. Treball amb plastilina. Per poder aprofundir en el significat d’acosta-

ment que tenen els camins, anima els alumnes a confeccionar amb plastilina un camí el començament del qual sigui el col·legi i el final, casa seva.
Poden col·locar petits modelats que els recordin les botigues, els parcs,
les carreteres..., per on passen. Finalment, poden modelar una figura
humana (que serà cadascun d’ells) i jugar a recórrer el seu camí o el dels
altres companys als quals acompanyen a casa.
Viu!
5. Ajudem. Aprofitant el tema de l’ajuda i el servei de Maria a la seva

cosina Isabel, organitza els alumnes per parelles. Cada nen ajudarà el
seu company o companya durant el dia en tot el que pugui (jugar amb ell
o ella al pati, ajudar-lo en les tasques, preguntar-li com està...). L’endemà
comentarem l’experiència i decidirem si volem tornar a repetir-la amb
altres parelles diferents.
6. Ajudem encara més. Podem aprofundir en l’activitat del Quadern ani-

mant els alumnes a continuar realitzant accions que puguin ajudar segons
els llocs en què es trobin: casa, escola, pati, carrer, església, parc...
Una mica més
7. Escoltem música. Per interioritzar el relat, enfosqueix la classe, posa

una música tranquil·la i demana als alumnes que tanquin els ulls. Hauran
d’imaginar, a partir de les teves paraules, les accions de Maria, que les
viu amb alegria. Es pot narrar, per exemple, de la següent manera: «Maria
es va posar contenta durant el camí. El camí era una mica costerut, però
ella xiulava d’alegria de la il·lusió de veure la seva cosina i el nebot que
duia a la panxa. Maria va arribar a casa d’Isabel i la va saludar amb alegria.
Després, es va posar a ordenar la casa, contenta de poder ajudar la seva
cosina...»
Ens obrim a l’oració
8. Oració a Maria. Després de l’activitat anterior, tant si es realitza al

principi com al final d’una jornada, es pot deixar un temps perquè els
alumnes expressin una oració a la Verge Maria. Per exemple:
— Maria, vull ser com tu i ajudar...
— Maria, dona’m alegria per ajudar...
— Gràcies, Maria, per ser una mare bona perquè...
— ...
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Ja soc aquí! (Lc 2,1-20)
Unitat 2

Línies de lectura

— El relat del naixement de Jesús constitueix el centre de les narracions
de la infància en Lluc. Havent descrit l’inici de les històries de Jesús i
de Joan Baptista, aquest autor descriu com es va produir el naixement
de Jesús i els esdeveniments posteriors.
— El relat està dividit en dues escenes: la primera s’ocupa del viatge de
Josep i Maria des de Natzaret, la seva ciutat d’origen, fins a Betlem, on
l’evangelista situa els avantpassats de Josep. El motiu del viatge és la
inscripció en el cens oficial impulsat per l’emperador. Els protagonistes,
sense cap altra possibilitat d’allotjament, troben lloc en un estable, on
es produeix el naixement de Jesús.
— Immediatament l’evangelista dona pas a la segona escena, on els dos
plans del cel i la terra se citen davant del pessebre de Betlem: els
àngels anuncien a tots el naixement de Jesús i els pastors s’afanyen a
arribar fins al lloc on es troba l’Infant amb els seus pares per oferir-los
els seus regals.
— Destaca en tot el relat el contrast entre la desprotecció a què es veu
sotmesa la família de Jesús («no hi havia lloc per a ells a la fonda») i les
actituds de tendresa, cura i agraïment amb què tots envolten l’Infant
des de la seva arribada.
— Se subratllen els punts claus següents:
• E l valor de la sorpresa amb què els diversos personatges reben
l’arribada de l’Infant: en primer lloc, els seus pares, que, sorpresos,
reben la visita dels àngels i pastors, i després tots els qui van acostant-se al portal.
• L ’actitud d’agraïment, expressada de manera diferent pels personatges del relat: l’anunci i el cant dels àngels, la visita dels pastors...
• La crida a la inclusió present en el passatge: els pastors, que fregaven
el llindar de la marginalitat a Israel, són els primers que acudeixen al
pessebre en meitat de la nit per expressar el seu agraïment a l’Infant.

Activitats
complementàries

Llegim
1. Narració del text. Agafa el text de la Bíblia i llegeix-lo als alumnes amb

paraules teves, com si els expliquessis qualsevol altra narració o conte.
Ells poden seguir la lectura mirant les vinyetes del Quadern o escoltant,
simplement.
Fixa-t’hi
2. Imaginem i dibuixem. Digues als alumnes que es fixin en les diverses

vinyetes que apareixen en la narració del naixement de Jesús. Hauran de
dibuixar objectes o coses que no es veuen però que segurament hi havia
o tenien a mà els personatges. Per exemple, el menjar de Maria i Josep;
el que porten a l’equipatge carregat a l’ase; el que guarden els pastors
en els sarrons...
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3. Demana’ls que relacionin la narració (en vinyetes) del naixement amb

la narració de la visita de Maria a la seva cosina, Isabel: en què s’assemblen? Quines coses són diferents? Hi ha personatges que es repeteixen??
Qui ajuda i en què es deixa ajudar?... Establiu un diàleg sobre els dos
relats.
Element simbòlic
4. Buscant fotos. Es pot aprofitar aquesta narració per treballar-la en un

temps pròxim al Nadal. Demana als alumnes que portin fotografies de
quan eren nadons. Col·loca una imatge gran d’un nadó-Jesús perquè al
voltant vagin col·locant les seves, com si l’acompanyessin en el seu naixement. Així, el símbol que Jesús, el Fill de Déu, va ser nadó es fa més
evident.
Viu!
5. Cantem nadales. Digues als alumnes que recordin algunes nadales
que sàpiguen per cantar-les i intentar identificar personatges que surten
en les cançons mirant les vinyetes del relat del Quadern. Després, es
poden agrupar altres personatges relacionats amb el naixement de Jesús
que no hi apareguin; podem incorporar-los a través d’un dibuix dedicat a
ells. (És important que la referència de tots aquests dibuixos sempre sigui
Jesús-nadó.)

Una mica més
6. Sentim i ens expressem. Per interioritzar el relat, anima els alumnes
a acostar-se al Betlem (naixement de figures o dibuixat) que hagin col·locat
a classe perquè expressin què senten en veure Maria, Josep, Jesús, els
pastors... Es pot deixar un espai de temps en silenci o amb la música
suau perquè ho contemplin abans de compartir els seus sentiments.

Ens obrim a l’oració
7. Som pastors. Després de l’activitat anterior, digue’ls que ara són com

pastors que van ser avisats pels àngels per poder anar a veure el Fill de
Déu just nat. Hauran de pensar en silenci què dirien si estiguessin davant
d’Ell; si algun nen vol expressar-ho en veu alta, pot fer-ho dirigint-se al
nounat del betlem a classe.
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Quin regal! (Mt 2,1-12)
Unitat 3

Línies de lectura

— La narració de la visita dels mags és pròpia de Mateu, l’únic dels evangelistes que inclou en la seva narració aquest episodi.
— Des del punt de vista de Josep, l’autor va descrivint els esdeveniments
de la infància de Jesús. Amb la narració dels mags la ciutat de Jerusalem
té notícia del naixement de l’Infant. Com a conseqüència de la visita,
el rei Herodes posarà en marxa una sèrie d’accions destinades a eliminar Jesús (assassinat dels innocents) que forçarà la fugida de la família
a Egipte.
— El propòsit de l’episodi és mostrar com el naixement de Jesús constitueix una bona notícia per a tots els pobles; universalitat que es fa
present de diverses maneres en el relat: la professió de mags (estudiosos dels estels) dels protagonistes, que, vinguts d’Orient, un territori
llunyà, els fa semblar estranys-estrangers als ulls dels habitants de
Jerusalem i del mateix rei. No obstant això, són ells i no els jueus els
que poden arribar fins a l’Infant per oferir els seus regals.
— Un valor sobresurt en el relat: el reconeixement. En contraposició al
rei i als dirigents, que es neguen a acceptar Jesús, els mags el reconeixen com a qui realment és; això se simbolitza en els regals que li
ofereixen: or com a un autèntic rei, encens com a veritable Déu i mirra,
un perfum utilitzat per embalsamar els difunts amb el qual es reconeix
que Jesús és un ésser humà com nosaltres.
— Se subratlla en el relat:
• L ’obertura, la qual inclou persones de diferents races i països al
voltant del naixement de Jesús; obertura com a sinònim de gratuïtat,
que convida a oferir i regalar alguna cosa a altres persones; obertura
també a la dimensió de transcendència present en tot ésser humà,
expressada en l’actitud d’adoració dels mags.

Activitats
complementàries

Llegim
1. Narració del text. Narra el text de la Bíblia als alumnes amb paraules

teves com si els contessis qualsevol altra narració o conte. Ells poden seguir
la lectura mirant les vinyetes del Quadern o escoltar-la simplement.
Fixa-t’hi
2. Característiques dels mags. Partint dels trets de cada un dels mags,

podem esbrinar d’on venen. Es pot fer una llista de coses que els alumnes
coneguin d’aquests llocs (Àsia, Àfrica i Europa).
3. Els regals dels mags. Tots els nens saben quins són els regals que
van fer els mags a Jesús: or, encens i mirra. Es pot dialogar sobre l’ús que
tenien en temps de Jesús:
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— L’or era un regal que es feia només als reis.
— L’encens es cremava perquè fes bona olor i pugés fins a «arribar» als
déus.
— La mirra es feia servir per embalsamar els difunts.
Viu!
4. Diferents nacionalitats. Reprenent l’activitat 2 de l’apartat anterior,

es poden repassar nacionalitats de nens de la classe o del col·legi, reconeixent el valor i la riquesa de tenir com a companys persones d’altres
llocs. Es poden col·locar els tres mags i, juntament amb ells, els nens
segons siguin d’un continent o un altre (als americans se’ls demana que
triïn).
5. Observem els estels. Demana als alumnes que aquesta nit o les
següents diguin als seus pares que volen mirar els estels abans d’anar a
dormir. Que es fixin si n’hi ha algun que brilli més que els altres... En
compartir l’experiència, a classe es pot dialogar sobre el valor de saber
guiar-se pels estels quan no es té cap altra possibilitat (desert, mar...).

Una mica més
6. Els nostres companys. Per interioritzar el relat i aprofundir en l’expe-

riència de la gratuïtat, es pot realitzar la següent activitat: demana als
alumnes que es col·loquin en cercle de manera que puguin agafar-se de
les mans. Una vegada agafats de les mans i amb els ulls tancats, pensaran
en el company o companya que tinguin a la seva dreta. Després d’un
moment, obriran els ulls i un a un es giraran, miraran el seu company i li
diran: «Ets un regal per a mi. Gràcies.» I li faran un petó. Aquest al seu
torn fa el mateix amb el company de la seva dreta. Així reconeixeran que
tots som un regal per als altres.
Ens obrim a l’oració
7. Un regal per a Jesús. Després de l’activitat anterior, anima els alumnes
a preparar el seu regal per a Jesús. Adverteix-los que han de donar-li
alguna cosa que no es vegi, però que es noti, o s’escolti. Dona’ls temps
perquè ho pensin i ho expressin en veu alta. Si hi ha un lloc on hi ha Jesús
a la classe (racó de pregària o un altre), s’hi dirigiran.
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Aquests són els meus pares! (Lc 2,39-52)
Unitat 4

Línies de lectura

— Amb l’episodi del viatge a Jerusalem conclouen les narracions de la
infància de Jesús a l’evangeli de Lluc. Dues referències (Lc 2,40; 51-52)
emmarquen el passatge, informant-nos de com Jesús creixia, al·ludint
així al lapse de temps de vida comprès a Natzaret, d’una banda, entre
el seu naixement i la pujada a Jerusalem i, de l’altra, amb el començament de la seva vida pública.
— La narració informa de les tradicions jueves relacionades amb el pas
a la majoria d’edat dels homes jueus, i també amb el costum del pelegrinatge anual a Jerusalem amb motiu de la Pasqua: Maria i Josep es
dirigeixen a Jerusalem per a la festa, acompanyats per Jesús, que als
dotze anys ja era considerat major d’edat i podia participar en les
celebracions religioses.
— L’objectiu de la narració és situar Jesús en un doble eix de relacions:
les que el vinculen a Josep i Maria, responsables de l’Infant; i les que
l’uneixen amb Déu, el seu Pare, responsable de les coses que ha d’ocupar. L’infant apareix en el relat en contacte amb Déu en el temple i
obedient als seus pares durant la seva estada a Natzaret.
— Tot el passatge transmet un equilibri entre llibertat/autonomia i obediència/respecte. Jesús va guanyant autonomia i llibertat per quedar-se al temple amb els savis, alhora que apareix mostrant una actitud
respectuosa i obedient cap a Maria i Josep, de qui depèn.
— Se subratllen en el relat els punts clau següent:
• E l valor de la quotidianitat com a substrat en el qual es va enfortint
la vida i la identitat de les persones.
• L a importància de la família, mitjà per al desenvolupament de les
capacitats i la personalitat.
•A
 lternança de moments de la vida quotidiana i festes, en què se
celebren aspectes importants en relació amb la vida de les persones
i les societats.
• L a necessària relació entre autonomia i respecte, valors en els quals
tota persona ha d’anar creixent per poder desenvolupar-se plenament.

Activitats
complementàries

Llegim
1. Narració del text. Narra el text de la Bíblia als alumnes amb paraules

teves com si els contessis qualsevol altra narració o conte. Ells poden
seguir la lectura mirant les vinyetes del Quadern o escoltant-la
simplement.
Fixa-t’hi
2. Treballs a casa de Jesús. Demana als alumnes que observin la primera
vinyeta i que diguin quins treballs es poden realitzar a casa de Jesús (els
domèstics —netejar, fer menjar...— i els professionals —artesà, granger...—).

Infantil 5 anys bíblia i escola
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3. Què ha passat? Demaneu-los que observin la segona i la tercera vi-

nyeta perquè donin idees sobre què va poder passar perquè Maria i Josep
«perdessin» Jesús.
4. Els personatges. Ara digue’ls que observin la quarta vinyeta perquè

expliquin com és el rostre de Jesús i dels mestres. Es veu a Jesús preocupat? Està trist perquè se sent perdut? Per què està així?...
Viu!
5. Dibuixem. Jesús va amb els seus pares a una festa molt important que
se celebrava a Jerusalem. Demana als nens que es dibuixin en alguna
festa en què hagin estat i que sigui (en la mesura del possible) fora del
seu poble o ciutat. Prèviament es pot establir un diàleg sobre les festes
a les quals han acudit i com s’hi han sentit.

Element simbòlic
6. Arbres i pares. Per treballar la figura del pare (pot ser que aquesta

unitat coincideixi amb la data del dia del pare —19 de març—), es pot
elaborar un gran arbre, frondós, i comentar per a què serveix un arbre als
ocells i què fa un pare per a nosaltres... Els alumnes elaboraran petits
arbres, que retallaran amb tisora o picaran amb un punxó, i a la copa
podrà llegir-se: Pare, ets com un arbre. Ells mateixos explicaran el significat d’aquest treball als seus pares.
Una mica més
7. Imaginem i expressem. Per interioritzar el relat demana als alumnes
que s’imaginin perduts en algun lloc. Digues-los que tanquin els ulls.
Narra’ls una història en la qual surtin amb els seus pares a algun lloc i es
perdin, sentin l’angoixa, la por, però que al final els seus pares els trobin
i s’abracin. Pregunta’ls quin ha estat el moment de la història en què
millor s’han sentit. Expliqueu-los que així se sentia Jesús amb el seu Pare
i amb els seus pares.

Ens obrim a l’oració
8. El Parenostre. Després de l’activitat anterior, presenta’ls l’oració del

Parenostre. Expliqueu-los que aquesta era el mitjà que utilitzava Jesús per
parlar amb el seu Pare en secret i que la va ensenyar als seus millors
amics. Podem recitar tots junts, a poc a poc, mentre sentim que Jesús la
resa també amb nosaltres.
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Tinc amics i amigues! (Mc 1,16-20; Mc 2,13-14; Mt 10,1-4;
Unitat 5

Línies de lectura

— Els quatre evangelistes inclouen en les seves narracions sobre Jesús
escenes en què es detalla la trobada i la crida dels seus amics i les
seves amigues. Són els denominats «relats de vocació».
— Els que presentem en aquesta unitat resulten de la fusió de les tradicions sinòptiques: la crida als primers deixebles en el llac, la vocació
de Mateu, el recaptador d’impostos, o la relació d’amistat que va vincular Jesús amb algunes dones.
— Habitualment aquests relats de vocació se situen al començament de
les narracions evangèliques: una de les primeres coses que fa Jesús és
convocar entorn seu un grup dels amics i amigues més íntims amb els
quals comparteix la seva vida i el seu projecte.
— La vocació és presentada en els evangelis com una relació d’amistat;
Jesús crida homes i dones perquè estiguin amb Ell i perquè comparteixin
la seva manera de viure. La persona és sempre lliure per acollir o rebutjar aquesta invitació a ser amics que Jesús li dirigeix.
— Jesús no vol viure sol, gaudeix de la companyia dels seus amics i proposa
el valor de l’amistat com un dels que ens ajuden a entendre com és
la seva relació amb nosaltres: ser deixeble és ser amic de Jesús.
— Se subratllen en el relat els següents punts clau:
• L ’oferta d’amistat que ve de Jesús, que convidà els altres a compartir
el seu projecte i manera de viure.
• L a llibertat que vincula els amics de Jesús amb Ell i entre ells. La
crida es respon i s’acull lliurement.
• L a relació establerta que es basa en l’agraïment i el servei que neix
de la trobada amb Jesús.

Activitats
complementàries

Llegim
1. Narració del text. Narra el text de la Bíblia als alumnes amb paraules
teves com si els expliquessis qualsevol altra narració o conte. Ells poden
seguir la lectura mirant les vinyetes del Quadern o escoltant-la simplement.
2. Dramatització. Es poden llegir els quatre relats i organitzar els nens

perquè els escenifiquin. Caldrà repartir els papers entre ells. Els nens
inventaran els diàlegs a partir del que se’ls narri.
Fixa-t’hi
3. Observem i comentem. Demana als nens que comentin les vinyetes
fixant-se en els detalls dels llocs on Jesús fa amics i on es reuneix amb ells.
4. Digues que comptin quants amics i amigues de Jesús apareixen en

totes les vinyetes.

Lc 8,1-3)

Infantil 5 anys bíblia i escola
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Element simbòlic
5. En equip. Per treballar i consolidar el que suposa simbòlicament el

número 12, demana’ls que modelin amb plastilina 11 amics i que els situïn
com si anessin a jugar un partit de futbol. Ells seran l’entrenador, que es
queda fora del camp. Són 12 amics jugant a futbol! Es pot aprofitar per
dialogar sobre el valor del grup, els resultats que dona un bon treball en
equip...
Viu!
6. Els nostres amics. Demaneu-los que pensin en quins llocs tenen amics

i com els van conèixer.
7. Qualitats. Demaneu-los que escriguin o diguin quines coses boniques
els agradaria que sabessin d’ells els seus amics. Què els agradaria saber
dels seus amics?

Una mica més
8. La tira d’amics. Per interioritzar el relat, es poden retallar siluetes

unides, plegant paper diverses vegades i realitzant el tall de la silueta
perquè després apareguin tots units (vegeu taller 2, pàg. 45-46). Dona’ls
temps perquè assignin a cada silueta un amic o amiga. Amb una música
suau de fons i en silenci, dibuixaran en cada «amic» un cor de color vermell. Es pot decorar la classe amb les «tires d’amics amb el cor».
Ens obrim a l’oració
9. Bons desitjos. Després de l’activitat anterior, demana’ls que retallin

cors per repartir-los entre els companys de classe. Abans de lliurar-lo a
algun company o companya han de pensar en un desig bonic per a aquella
persona; per exemple: «Desitjo que s’ho passi molt bé aquesta tarda...»
Després de pensar-ne un, s’aixecaran i l’hi donaran. (Tots han de rebre
almenys un cor; per a això, cal advertir-los que no es pot lliurar un cor a
un nen o nena que ja n’hagi rebut un mentre hi hagi algú que no en tingui
cap).
Després, digue’ls que tanquin els ulls i desitgin alguna cosa per als nens
que no tenen qui els regali cap cor...
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Visc aquí! (Lc 4,16-24)
Unitat 6

Línies de lectura

— El relat de Jesús a la sinagoga de Natzaret, Lluc el situa entre els relats
d’infància i les narracions de la vida pública. Després de la seva estada
al desert i posterior baptisme, Jesús torna de nou al seu poble per
començar des d’allà el seu anunci de la Bona Notícia.
— El relat ens mostra Jesús vinculat a un lloc. Igual que ho associem amb
Josep i Maria, o amb els seus amics i les seves amigues, reconeixem
Jesús a Natzaret. Ell és d’allà: és el seu poble.
— La narració ens parla dels costums religiosos vigents en temps de Jesús;
de com els homes es reunien els dissabtes a la sinagoga per llegir i
estudiar les velles profecies, pregar junts i celebrar la seva fe.
— En contra del que podia esperar-se, els paisans de Jesús el rebutgen:
no acaben d’entendre com algú a qui coneixen des de sempre s’atreveix
a parlar lliurement sobre Déu, apropiant-se de les paraules dels profetes
i aplicant-les a si mateix. Consideren aquesta actuació de Jesús com
un escàndol i per això volen que marxi.
— A partir d’aquest moment, Jesús abandona el seu poble i s’estableix en
una ciutat propera: Cafarnaüm.
— Se subratllen en el relat els següents punts clau:
• Localització. La presència de Jesús en un lloc concret, Natzaret, on
transcorre gran part de la seva vida. La seva família és coneguda i
estimada, ja que el relat ens parla d’algun dels seus parents.
•C
 ostums i tradicions pròpies. Als pobles d’Israel les coses es feien
d’una manera determinada: celebraven els grans esdeveniments i es
relacionaven d’una manera concreta.
• Admiració. Els paisans de Jesús se sorprenen que un dels seus pugui
parlar així de Déu.

Activitats
complementàries

Llegim
1. Narració del text. Narra el text de la Bíblia als alumnes amb paraules

teves com si els expliquessis qualsevol altra narració o conte. Ells poden
seguir la lectura mirant les vinyetes del Quadern o escoltant-la
simplement.
2. Dramatització. Aquest relat és interessant i fàcil de representar. Un
nen o nena de la classe farà el paper de Jesús i la resta, de jueus de
Natzaret. Els nens es vestiran de manera senzilla, com els personatges
que apareixen en les vinyetes, amb talí al cap. (Seria interessant preguntar
a qui ha interpretat Jesús com s’ha sentit.)

Fixa-t’hi
3. Es pot proposar descobrir un símbol que apareix en una de les vinyetes
i que recorda el rei David i des de llavors a tots els que són jueus. (Es
tracta de l’estrella de David, que apareix a la cortina del fons de la segona
vinyeta.)

Infantil 5 anys bíblia i escola
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4. La Bíblia jueva. En la segona i la tercera vinyeta es pot observar com es
llegia la Bíblia jueva (la Torà) en un rotlle. Llegeix als nens el passatge del
profeta Isaïes que està llegint Jesús en aquest moment (vegeu Lc 4,16-24 o
Is 61,1-2).

Element simbòlic
5. El rotlle de la Paraula. Es pot construir amb dos pals i un tros de paper

enrotllat un «rotllet» de la Paraula de Déu que contingui algunes de les
paraules que diu Jesús en aquest relat.
Viu
6. Dibuixem. Demana als nens que escriguin el títol VISC AQUÍ i dibuixin

el lloc on viuen (casa, barri, poble, ciutat...).
7. El missatge de Jesús. Demaneu-los que pensin què els diria Jesús avui
als que governen els pobles: en qui pensaria? Qui defensaria?...
8. A l’església. Jesús va a pregar a la sinagoga i s’aixeca per llegir el rotlle
de les lectures. Pregunta’ls: què fem avui dia quan anem a una església?
Recordeu alguns ritus o accions que se solen realitzar? Establiu un diàleg.

Una mica més
9. Imagina i dibuixa. Per interioritzar el relat, poden compartir moments
en què s’hagin sentit rebutjats. Després, s’asseuran còmodament, tancaran els ulls i imaginaran que Jesús ve per estar amb ells i abraçar-los.
Després poden reflectir aquest moment en un dibuix.

Ens obrim a l’oració
10. Reflexionem. Després de l’activitat anterior, demaneu-los que dedi-

quin uns minuts a pensar en les persones a les quals poden voler més i
acollir millor.
Pot servir d’ajuda la lectura del text del judici final, quan Jesús posa en
llavis del Jutge misericordiós que Ell mateix s’ha fet present en els emigrants, empresonats, famolencs... (Mt 25,31-40).

