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Aquesta col·lecció, Bíblia i Escola, està pensada perquè els
nens i les nenes de 5 a 12 anys conegueu millor els
personatges i històries que narra la Bíblia i us adoneu que
tenen molt a veure amb el que vosaltres viviu.

A cada quadern trobareu sis narracions, cada una treballada
de forma divertida i amena a partir de la realitat més propera,
i dos tallers bíblics. També els vostres professors o
educadors rebran unes altres propostes didàctiques amb què
us ajudaran en aquest acostament a la Bíblia.

Entreu sense por a cada història, és tota una aventura!





Endavant!

Coneixes un «llibrot» molt gros que es diu Bíblia? Doncs aquí
et presento algunes de les històries que explica. Si els obres
la porta, passaràs moments divertits i et seran de gran ajuda.

Coneixeràs sis històries que parlen de diverses persones, i
descobriràs com es relaciona Déu amb elles. Hi ha un vellet
que s’anomena Abraham; un aventurer anomenat Moisès; un
nen conegut com Samuel; una dona meravellosa amb un
nom ben bonic, Maria; i un grup d’amics que s’ajunten per fer
una cosa important. Ah! Se m’oblidava, t’imagines un pintor
capaç de donar vida a tot el que dibuixa?

Doncs, endavant!, entra i llegeix. Ja veuràs, passareu bones
estones junts.

Per cert, m’encantaria saber què t’han semblat, per això, si
vols, envia’m el teu comentari a l’Editorial Verbo Divino o a
l’Editorial Baula.

Passa-t’ho molt bé!

Toc, toc… puc passar?
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Tot va començar en silenci. Era de nit i nø e∫

distingia re∫. Nø e∫ veia ni ∫’escoltava ni ∫’olorava

re∫. Llavor∫, Déu va agafar el seu pinzell màgic, que

∫’anomenava Esperit, i e∫ va posar a pintar-hø tot.

E∫ va passar set die∫ sencer∫ pintant!
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Déu, quin gran pintor!

Llegim Gn 1,1-15

Volem

Conèixer com Déu va crear el món.
Aprendre a respectar tot el que s’ha creat.

Connectem

Sí que està fosc! A la foscor una llum petita 
sembla molt potent i ens ajuda a distingir el que tenim
davant. Has encès una llanterna a la teva habitació a
la nit? Què passa?



Primer va encendre un llum gran i l’anomenà Sol.

També va encendre un llum mé∫ petit per nø molestar

durant la nit, i l’anomenà Lluna. Despré∫, va omplir

el cel de molte∫ estrelle∫. Que bé li va sortir!

Un altre dia va dibuixar el∫ mar∫ i la terra; que va

omplir de flor∫ i plante∫.

Va omplir la terra d’animal∫. Un∫ anaven pel cel,

altre∫ per l’aigua i un∫ altre∫ per la terra. Tot∫ li

agradaven!

Llavor∫ va pensar de dibuixar algú que ∫’assemblé∫ 

a Ell i que pogué∫ cuidar de tot. Va crear el primer 

home i la primera dona. Igual de bé el∫ va crear. 

Que content que e∫ va posar Déu! Estaven tan ben 

fet∫! El∫ va posar de nom Adam i Eva.

I despré∫ de dibuixar tant, el setè dia va descansar. 

I e∫ va dedicar a gaudir de tot el que havia fet.

9

Déu, quin gran pintor!



Ens endinsem1

La Creació és la primera història que ens explica la Bíblia.

Recorda el relat i respon aquestes preguntes.

a. Quin instrument va usar Déu per realitzar 

la creaciö?

b. Què va pensar Déu de tot el que havia creat?

c. Déu va crear algú semblant a Ell, quin nom el∫

va donar?

d. Què va fer Déu el setè dia?

Fes al quadern una llista com aquesta amb les coses
que va crear Déu:

1r El sol 2n La lluna 3r ...

Comprendre el text

Sabies que...

Creaciǿ: T’ha∫ preguntat d’on ve tot el 

que en∫ envolta? Le∫ persone∫ que van 

escriure la Bíblia també ∫’hø van preguntar, 

per això van escriure relat∫ com el 

que acabem de llegir.
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Déu, quin gran pintor!

El nombre 7
Déu, per fer el món, va emprar 

si∫ die∫ i el setè dia va descansar. 

Per això el set é∫ un nombre important

en la Bíblia.

Quants anys tens? Quants en faràs l'any pròxim?

Quants dies té una setmana? Quins dies es treballa 
i quins dies es descansa?

Llenguatge simbòlic

Què diu el relat de la creació sobre el primer home i la
primera dona?

Com es va sentir Déu després d’haver creat el primer
home i la primera dona?

Dibuixa al quadern la cara del teu company o
companya. A sota escriu:

Nom ∫’assembla a Déu.

Recolza el cap sobre la taula després d’haver acabat el
dibuix anterior i imagina’t Déu descansant després de
la creació.

11



Vivim1

Fes un mural amb els teus companys: enganxeu
fotografies de paisatges bonics i escriviu com a títol:

Déu, quin gran pintor!

Feu un altre mural amb fotografies de coses lletges
(incendis, guerres, nens pobres…). Escriviu com a 
títol:

Déu en∫ ha fet pinzell∫ seu∫, com podem canviar

aixØ?

La mare i el pare t’han explicat alguna vegada com vas
néixer i què van sentir en veure’t? Explica als companys
el que els has sentit a dir.

Agafa set papers i col·loca els noms dels dies de la
setmana. Després, escriu o dibuixa a cada un alguna
cosa que puguis fer per respectar i gaudir del que Déu
ha fet.

Copia aquesta taula al quadern i dibuixa un sol als dies
d’aquesta setmana que l’has vist.

Dilluns Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres   Dissabte  Diumenge
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Déu, quin gran pintor!

Després d’acabar el treball recolza el cap sobre la taula.
Imagina’t Déu reposant després de fer la creació.

Repeteix en veu molt baixeta aquesta frase:

Estic content amb el treball que he fet.

Amb una altra mirada

Tanca els ulls. Escolta atentament tots els sons que
sents. Comenta amb els companys el que has escoltat
i a què o a qui pertanyen els sons.

Modela amb plastilina el que per a tu és més important
de la creació. Ajunta la teva figura a la dels companys
i recordeu el relat de la creació.

Valoració
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Fa molt∫ any∫, en un lloc anomenat Ur vivia un

home que e∫ deia Abraham. Era un home vellet.

Tenia casa, dona, bestiar∫ i persone∫ que el servien.

Hø tenia quasi tot, perØ era un home trist perquè nø

podia tenir fill∫!

Un dia, Déu li va proposar un tracte:
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Abraham, el iaio que
es va fiar de Déu

Llegim Gn 12,1-5

Connectem

«En Joan havia promès a la seva mare que recolliria
les joguines quan acabés de jugar. Així ho va fer i la
seva mare es va posar molt contenta i el va felicitar.»

Què passa quan algú compleix una promesa? I quan
no la compleix?

Volem

Conèixer Abraham, la primera persona que es va fiar
de Déu.

Aprendre com és d’important complir les promeses.



—Abraham, surt de la teva terra, deixa-hø tot i

marxa on jø et digui.

I també li va dir:

—Nø tingui∫ por, jø et defensaré de tot mal i faré que

tot surti bé.

Abraham e∫ va veure gran i dèbil, però e∫ va fiar de

Déu i e∫ va posar en camí amb Sara, la seva muller.

Déu, en veure que l’obeïa, li va prometre que tindria 

un fill, però que al final en serien tant∫ com estrelle∫

al cel ø granet∫ de sorra de la platja. Déu li va

prometre una gran família!
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Abraham, el iaio 
que es va fiar de Déu



Ens endinsem2

Abraham tenia de tot, però no era feliç.

Fes una llista al quadern amb totes les coses que tenia
Abraham.

Abraham tenia:

1. 

2. 

3. 

Com se sentia Abraham? Imagina com devia ser la cara
d’Abraham quan estava trist. Dibuixa-la al costat de la
llista que has fet abans.

Comprendre el text

Sabies que...

Nòmada: É∫ una persona que nø viu sempre

al mateix lloc i viatja contínuament d’un lloc

a un altre. Abraham i la seva família eren

nòmade∫.
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Abraham, el iaio 
que es va fiar de Déu

Le∫ estrelle∫
T’ha∫ fixat alguna vegada en com 

està de bonic el cel quan ∫’omple

d’estrelle∫?

Quan Déu promet a Abraham una gran família, la

compara amb tote∫ le∫ estrelle∫ que e∫ veuen al cel 

a la nit. Són molte∫ i tote∫ diferent∫!

Dibuixa en una cartolina una estrella gran. Retalla-la 
i escriu dins el teu nom. Després, ajunta-la amb les
estrelles dels teus companys amb un fil de llana.
Formeu una cadena.

Llenguatge simbòlic

Què li va prometre Déu a Abraham? Copia aquesta
frase al quadern.

Al final en serien tant∫ com al

ø de sorra de la .

Agafa un grapat de sorra del parc. Intenta comptar 
els granets de sorra que té. Enganxa'n uns quants 
al quadern.

17



Vivim2

Jugar a fer tractes.

a. Per parelle∫. Decidiu fer un tracte que tingui 

a veure amb l’'escola, per exemple, penjar 

bé el∫ abric∫. Escriviu el vostre tracte en un 

paperet.

b. Fe∫ també un tracte amb el teu professor 

ø professora. I anota’l en un altre paperet.

c. Guarda bé aquest∫ paperet∫ per recordar-te’n

del∫ teu∫ tracte∫.

Abraham era un iaio. Què saps sobre els teus iaios? On
van néixer? Quina és la seva professió? Poseu en comú
tot el que sapigueu sobre els vostres iaios.

Fes un diploma per als teus iaios. Escriu-ne els noms i
aquesta frase: Em comprometo a estimar els meus iaios
sempre. Després decora el diploma i signa’l.

Abraham va sortir de la seva terra perquè li ho va
demanar Déu.

a. Escriu el nom del∫ company∫ que tenen pare∫

que són d’un altre paí∫. 

El∫ pare∫ de són de .

b. Si haguessi∫ d’anar-te’n a un altre paí∫, quine∫

cose∫ et costaria deixar? Per què?
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Abraham, el iaio 
que es va fiar de Déu

Tanca els ulls i imagina: és de nit, mires el cel i està ple
d’estrelles. Fixa’t durant una estona en una d’elles.

Després, imagina que ets en una platja, agafes una mica 
de sorra amb les mans i la mires amb afecte. 

Com t’has sentit?

Amb una altra mirada

Com era Abraham? Quines persones creus que
s’assemblen a ell? En què s’assemblen?

Revisa les promeses que vas fer al teu company i al teu
professor o professora. Les estàs complint?

Valoració

19



3

Moisè∫ era un pastor. Un dia una ovelleta se li va

perdre pel bosc i Moisè∫ va sortir a buscar-la. En el

camí veié una cosa que el deixà bocabadat:

—Aquest esbarzer té foc perØ nø e∫ crema!

E∫ va acostar a tafanejar i e∫ va sorprendre encara

mé∫ en sentir:

—Moisè∫, Moisè∫!

20

Moisès, l’alliberador
d’esclaus

Llegim Ex 3,1-22

Connectem

Feu parelles i camineu junts. Un duu els ulls tapats 
i un altre fa de guia.

Què heu sentit durant l’exercici?

Volem

Conèixer com Déu va tenir cura del seu poble per
mitjà de Moisès.

Descobrir com és d’important ajudar els altres.
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—Qui em crida?—va preguntar Moisè∫.

—Sóc jø, Déu.

Moisè∫ e∫ va treure le∫ sandàlie∫ i e∫ va posar a escoltar:

—Mira, Moisè∫, em fa pena el poble d’Israel. 

Treballen molt a Egipte com a esclau∫ i he decidit

alliberar-lo∫ i dur-lo∫ a un lloc millor. He pensat 

que hø digui∫ tu al faraö.

Moisè∫ sentí molta por perquè el faraö era molt 

malvat i poderó∫. PerØ Déu li va dir:

—Nø ha∫ de tenir por, jø estaré amb tu. Tu fia’t.

I així fou com Moisè∫ va anar a alliberar el poble d’Israel

del poder del faraö.

Moisès, l’alliberador 
d’esclaus



Ens endinsem 3

Dibuixa en una cartolina l’ofici que tenia Moisès. 

Recorda el relat. 

a. Què feia el poble d’Israel a Egipte?

b. Com se sentien?

c. I Déu, què va fer? Tria la resposta correcta:

— Déu nø va fer re∫ perquè nø li interessen 

el∫ probleme∫ de le∫ persone∫.

— Déu va sentir pena del∫ israelite∫ i hi va 

enviar Moisè∫.

— Déu va escoltar el seu poble perØ va

dissimular.

Comprendre el text

Sabies que...

El poble d’Israel: É∫ un grup de famílie∫ que

van haver de fugir del seu paí∫ perquè el

menjar ∫’acabà. Van arribar a Egipte i allí e∫

quedaren. Al cap del temp∫ el∫ van fer presoner∫

i van treballar com a esclau∫.

Faraö: Era el rei d’Egipte.
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Moisès, l’alliberador 
d’esclaus

El foc
Déu parla de∫ d’un esbarzer que e∫ crema

perØ que el foc nø el crema. El foc é∫ una

cosa que dóna força i calor. Per aixØ, é∫

una altra manera de representar Déu: Ell

està present en la vida de le∫ persone∫

donant calor i força, de la mateixa

manera que està en l’esbarzer.

Pensa en els diferents usos que pots fer del foc.

Llenguatge simbòlic

Quan Moisès va rebre l’encàrrec de Déu:

a. S’alegra? Per què?

b. Què va fer? Tria la resposta correcta:

— Se’n va anar fugint a Egipte.

— Se’n va anar a jugar amb el∫ amic∫.

— Se’n va anar a alliberar el poble d’Israel 

del faraö.

— Se’n va anar a fer el dinar al∫ israelite∫.
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Vivim3

En aquesta història veiem Déu preocupat pels 
israelites.

— Fe∫ una llista de le∫ persone∫ que e∫ preocupen

per tu.

— Fe∫ una altra llista en la qual apareguin 

le∫ persone∫ per le∫ qual∫ et preocupe∫ tu.

Moisès va tenir por de parlar amb el faraó. En quines
ocasions tens por si estàs sol?

Amb les teves accions pots ajudar molta gent. Copia
aquesta taula al quadern i completa-la.

Fes un dibuix on apareguis fent alguna cosa que només
pots fer amb l’ajuda dels altres.

Acciö

Parar i desparar taula

Jugar amb el∫ company∫ que

estan sol∫

Compartir el berenar amb 

qui nø en té

Sí Nø A qui

24



Moisès, l’alliberador 
d’esclaus

Recorda alguna vegada en la qual has sentit fred. I recorda el
moment en què se’t va passar perquè et vas posar l’abric o
vas entrar a casa.

Amb una altra mirada

Si fossis Moisès i Déu et cridés, com respondries?

Dibuixa al quadern alguna part del teu cos amb què
pots ajudar els altres. Escriu què pots fer amb aquesta
part del cos.

Valoració

Repeteix aquesta frase: Gràcies per la calor!
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Alguna vegada t’han explicat un conte? Quins contes
recordes? Quin és el teu conte preferit? Pensa quin conte
estaries disposat a explicar a nens més petits que tu.

Taller 1
Jo també conto

Volem

Connectem

Acostar-nos a la manera de contar històries de la Bíblia.

Crear contes curts a partir de coses senzilles.

Materials que necessites:

Quatre ø si∫ full∫ de paper de color blanc.

Una cartolina gran.

Pinture∫ ø color∫.

Cola.

Fem... contes
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Mans a l’obra:

1. Tria els protagonistes de la teva història entre 
els objectes i animals que hi ha a l’apartat En la
Bíblia.

2. Inventa amb ells una història senzilla.

3. Dibuixa i pinta en fulls algunes escenes 
de la teva història.

4. Enganxa-les ordenades en una cartolina.

5. Explica la teva història assenyalant els dibuixos
que has fet.

A la Bíblia:
Hi ha personatges i objectes que són protagonistes
d’algunes històries. Aquí tens una llista perquè triïs
els que vulguis per al teu conte:

Una arca ø vaixell

gran

Un arc de Sant

Martí 

Un colom 

Un plat de llentie∫

Una túnica bonica

Una gaiata

Una burra 

Une∫ serp∫

Una pedra i una

fona

Une∫ trompete∫

Un∫ gran∫ de raïm

Une∫ guatlle∫

27
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Samuel era un nen. I com que era petit nø coneixia

la veu de Déu perquè ningú nø l’havia ensenyat 

a escoltar-la. Per aixØ, una nit, mentre dormia, 

va sentir que el cridaven:

—Samuel, Samuel!

—Aquí estic —va respondre ràpidament Samuel

pensant que el cridava el seu mestre.

28

Samuel, el nen que va
escoltar Déu

Llegim 1 Sa 3,1-11

Connectem 

Hi ha moltes formes de comunicar-se, per exemple,
parlant.

Digues dues formes més de comunicació.

Volem

Conèixer Samuel, un nen que va escoltar Déu.

Aprendre a escoltar i valorar els consells de les 
persones grans.



—Samuel, Samuel! —va tornar a sentir.

—Aquí estic! Què vol∫? —I va tornar a despertar el seu

mestre.

—Jø nø t’he cridat. Corre i vé∫-te’n al llit.

—Samuel, Samuel! —va sentir per tercera vegada.

Semblava una broma pesada.

—Aquí estic! —va dir Samuel amb mé∫ força.

PerØ el seu mestre e∫ va adonar que el cridava Déu. Per

aixØ li va dir que la vegada següent contesté∫ a Déu.

—Samuel, Samuel! —va sentir llavor∫.

—Parla, Senyor, que jø t’escoltø.

I d’aquesta manera Samuel va aprendre a escoltar Déu

i Déu li va explicar molt∫ secret∫ perquè el∫ expliqué∫ 

a la gent.

29

Samuel, el nen
que va escoltar Déu



Ens endinsem4

Déu va cridar Samuel. Troba les respostes correctes
a aquestes preguntes.

a. Quante∫ vegade∫ va cridar Déu a Samuel?

— Una — Cinc — Tre∫

b. Què responia Samuel cada vegada que el

cridaven?

— Aquí estic.

— Nø em desperti∫, que estic dormint.

— Crida’m mé∫ tard.

c. Qui creia Samuel que el cridava?

— El∫ seu∫ pare∫.

— El seu mestre.

— El seu millor amic.

Comprendre el text

Sabies que...

Déu parla: A la Bíblia llegim que molte∫

vegade∫ Déu e∫ comunica amb le∫ persone∫ quan

dormen, per mitjà de somni∫.
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Samuel, el nen
que va escoltar Déu

La nit
Quan el sol ∫’amaga, ve la nit. É∫ 

el temp∫ per al descan∫ i el somni.

Déu tria la nit per fer cose∫ sorprenent∫.

Per exemple, va guiar el∫ Mag∫ d’Orient

fin∫ al Jesuset ø va cridar Samuel 

a mitjanit.

Pinta un paper amb ceres blanes de diferents colors.
Després recobreix-ho tot amb la cera negra. Fes el
dibuix que vulguis raspant amb un escuradents.

Llenguatge simbòlic

Com devia ser la persona que va ajudar Samuel a
descobrir qui el cridava? Imagina-te’l i fes-ne un dibuix
al quadern.

Torna a llegir el final de la història.

a. Completa al quadern la frase que li va dir

Samuel a Déu:

« Senyor, que jø t’ .»

b. Amb quin del∫ cinc sentit∫ està relacionada la

resposta de Samuel?
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Vivim4

El petit Samuel sent que el criden. Llavors es desperta 
i se’n va cap al seu mestre per preguntar-li.

a. Escriu al quadern tre∫ pregunte∫ que

t’agradaria fer al teu mestre ø mestra.

ß. Escriu al quadern tre∫ pregunte∫ mé∫ 

que t’agradaria fer al∫ teu∫ pare∫.

Recorda un conte que t’hagin explicat fa poc.

a. Hi apareix algun consell?

b. Quin?

c. Què aprenem del∫ consell∫?

Conte Consell Aprenentatge
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Samuel, el nen
que va escoltar Déu

Guarda silenci durant uns minuts. Respira a poc a poc.
Intenta escoltar el teu cor.

Sents alguna cosa més del teu cos? Què sents? Escriu-ho 
al quadern.

Amb una altra mirada

Escriu en un paper el que has après sobre la
importància d’escoltar i la importància del silenci.
Després intercanvia el teu paper amb el del company.
Heu coincidit en la resposta?

Quins consells has rebut? Quin d’aquests consells li
donaries a un germà petit o a un amic?

Valoració

33



5

Fa molt de temp∫, en un poblet anomenat Natzaret,

hi vivia una jove simpàtica i alegre. E∫ deia Maria.

Estava contenta perquè el seu xicot, Josep, li havia

dit que volia casar-se amb ella. I un dia, mentre

pensava en ell, va sentir:

—Hola, Maria! Li ha∫ caigut molt bé a Déu!

34

Maria té una visita

Llegim Lc 1,26-38

Connectem

Han vingut a veure’ns! Recorda una visita que hagis
rebut amb molta il·lusió.

Relata als companys com va ser la visita i comenta’ls
com et vas sentir.

Volem

Recordar com Maria va dir «sí» a Déu.

Aprendre com és d’important saber acollir els qui ens
visiten o són diferents.
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A Maria li va donar un bon ensurt veure que qui 

la saludava era un àngel.

—Nø tingui∫ por. Vinc a portar-te una notícia

formidable de part de Déu.

Ella obria el∫ ull∫ com une∫ taronge∫.

—Tindrà∫ un fill i li posarà∫ de nom Jesú∫, ja que é∫

fill de Déu —va continuar l’àngel.

Maria té una visita

—Pe-pe-perØ —va quequejar Maria—, si nø m’he 

casat encara!

—Tu, tranquil·la —li va dir l’àngel—. Déu sap com 

fer le∫ cose∫, Ell hø pot tot.

Maria, encara amb una mica de por, ∫’en va fiar i va dir:

—Molt bé. Confiø en Déu.

I l’àngel se’n va anar molt content.



Ens endinsem5

Què diu el text sobre Maria? Escriu les respostes 
al quadern.

a. El poble de Maria s’anomenava .

b. Maria era una jove  i .

c. El xicot de Maria e∫ deia .

Maria rep una visita sorprenent. Busca al relat 
el missatge que l’àngel diu a Maria i escriu-lo. 

Imagina el moment en què l’àngel es troba amb Maria 
i dibuixa’l al quadern.

Comprendre el text

Sabies que...

El Messie∫: Durant molt de

temp∫, el poble d’Israel va estar

esperant l’arribada d’una

persona especial. Aquesta persona

el∫ parlaria de Déu i el∫ ajudaria

a viure mé∫ feliço∫. A la persona

que esperaven la van 

anomenar Messie∫.
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Maria té una visita

L’àngel
La paraula àngel significa, ‘missatger 

de Déu’. En molte∫ històrie∫ de la Bíblia

apareix un àngel per anunciar a le∫

persone∫ notície∫ de part de Déu. D’algun∫

àngel∫ coneixem el nom, com Gabriel,

que va ser el qui va visitar Maria.

Missatgers i missatges. Pensa en un company o
companya a qui vulguis contar-li un secret. Escriu 
el missatge en un paper i dóna-l’hi.

Llenguatge simbòlic

Quan Maria escolta les paraules de l’àngel:

a. Com se sent?

— S’alegra molt.

— E∫ fia del que diu l’àngel.

— E∫ posa a discutir amb l’àngel.

— Riu molt.

— S’espanta molt.

b. Per què pense∫ que Maria ∫’espanta?

Llegeix de nou el final de la història i copia les paraules
de la resposta de Maria.
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Vivim5

Maria estava molt contenta perquè anava a casar-se
amb Josep.

a. Quine∫ cose∫ et posen content a tu? I a la teva

família? Escriu-hø al quadern.

b. Dibuixa la persona que et fa mé∫ il·lusió veure.

Retalla-la i enganxa-la juntament amb le∫

del∫ company∫ en un gran mural. El mural

durà per títol: Le∫ persone∫ que en∫ alegren.

Maria no entenia molt bé el que li va dir l’àngel, però va
creure en ell. Maria va dir que sí, que és el mateix que
obrir la porta perquè entri algú.

a. Per parelle∫ representeu l’escena de Maria 

i l’àngel. Una vegada que hàgiu acabat,

intercanvieu el∫ paper∫.

b. Imagina que ∫’obre la porta i entra algú que nø

é∫ del grup d’amic∫. Com el rebrie∫? Tria una

opciö.

38



Maria té una visita

Estén les mans sobre la taula amb els palmells cap 
amunt. Tanca els ulls i pensa en algun amic o amiga que
estimis molt.

Repeteix mentalment: «Pots comptar amb mi.»

Amb una altra mirada

Maria va acollir molt bé l’àngel quan va arribar. A quines
persones has sabut acollir tu?

En una cartolina amb lletres grans escriu les paraules 
Sí que vull i completa la frase amb alguna cosa
important que vols fer, dir o pensar.

Valoració
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6

Quan Jesú∫ e∫ va fer gran, se’n va anar de casa

seva per ensenyar a tote∫ le∫ persone∫ com era Déu,

el seu Pare.

Un dia que passejava al costat d’un llac va sentir

que necessitava tenir amic∫. Veié un∫ pescador∫ i el∫

va cridar:

40

Els amics de Jesús

Llegim Mc 1,16-20; 2,13ss

Connectem

Som amics! Tenir amics és fantàstic. Valen per jugar
a moltes coses, per explicar-los les coses bones que
et passen i també perquè t’ajudin en els moments
difícils. 

Anomena diferents activitats que fas amb els amics.

Volem

Descobrir que Jesús necessita amics per dur
endavant la seva obra.

Comprovar que el treball en grup fa més fàcils 
les tasques.
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—Simö, Andreu! Veniu

amb mi?

El∫ do∫ german∫ e∫ van

mirar sorpreso∫.

—Si veniu, aprendreu

a pescar cose∫ millor∫ 

—el∫ va tornar a dir

Jesú∫.

Ell∫, animat∫ per le∫

paraule∫ de Jesú∫ i la

forma de cridar-lo∫, el

van seguir. Jesú∫ veié do∫ german∫ mé∫ i el∫ va dir:

—Jaume, Joan! Veniu amb mi?

El∫ do∫ german∫ hø van deixar tot i van seguir

Jesú∫ perquè havien sentit una cosa especial. Mé∫

tard, Jesú∫ veié Mateu assegut a la seva oficina

recaptant imposto∫ i li va dir:

—Segueix-me!

Mateu ∫’alçà i el va seguir. La crida de Jesú∫ era

irresistible!

Els amics de Jesús



Ens endinsem 6

Completa al quadern aquestes frases sobre 
el relat.

a. Jesú∫ e∫ va trobar primer amb i el

seu germà .

b. Una mica despré∫ veié i .

c. Al final va conèixer que estava

assegut fent la seva feina.

Quin ofici tenien els amics de Jesús?

a. Simö, Andreu, Jaume i Joan eren:

— Metge∫ — Mestre∫ — Pescador∫

Comprendre el text

Sabies que...

El∫ deixeble∫: Fa molt de

temp∫ nø hi havia escole∫.

Llavor∫ le∫ persone∫ que

volien aprendre alguna

cosa buscaven un mestre 

i vivien amb ell. Aqueste∫

persone∫ ∫’anomenaven

deixeble∫.
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Els amics de Jesús

El mar
En època de Jesú∫ el mar era una cosa

misteriosa que amagava molt∫ perill∫.

Fin∫ i tot e∫ creia que din∫ del mar vivien

monstre∫.

PerØ Jesú∫ nø tenia por i passava molt de temp∫ a

la barca del∫ seu∫ amic∫ anant d’un lloc a un altre.

Lligueu llana grossa de diferents colors i construïu una
xarxa. La xarxa servirà per depositar i recordar el que
és important per a un grup d’amics.

Llenguatge simbòlic

b. Mateu era:

— Banquer

— Recaptador d’imposto∫

— Sacerdot

— Policia

Fes al quadern un dibuix on apareguin vivint junts Jesús
i els seus deixebles.
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Vivim6

Si et criden per fer alguna cosa, quan et costa més
deixar el que estàs fent? Copia i completa aquesta llista
al quadern.

Em costa deixar el que estic fent quan em 

criden i:

— estic jugant amb el∫ amic∫.

— estic .

En quines ocasions és necessari deixar el que estàs
fent si et criden? Copia i completa aquesta llista al
quadern.

He de deixar el que estic fent quan:

— em criden per dinar ø sopar.

— .

Els amics t’ajuden a conèixer-te millor. Divideix un 
paper en tres parts iguals. En una part dibuixa’t 
a tu mateix. En les altres dues parts demana que et
dibuixin dos amics.

Ajunta’t amb quatre companys. Dibuixeu un mar.
Després, feu amb plastilina peixos i afegiu-los al dibuix
del mar.
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Els amics de Jesús

Asseu-te a la cadira i mira’t els peus. Després tanca els ulls.
Pensa en el camí que has fet fins a arribar a escola. Per on has
passat? Quines persones has vist? 

Recorda una d’aquestes persones i desitja-li en silenci que
tingui un bon dia.

Amb una altra mirada

Dibuixa una petjada i pinta-la. Ajunta la teva petjada 
a les dels companys i formeu un camí que acabi en 
un dibuix de Jesús.

Valoració
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Llegeix i pensa.

Avui és el dia del teu aniversari. Fa uns quants dies que
esperes que arribi aquesta data. Vols donar una sorpresa
als amics i has preparat una bossa de llaminadures per 
a cadascun! A l’hora del pati t’adones que has oblidat les
bosses a casa.

Què faries per resoldre-ho? Com avisaries la teva mare?

46

Taller 2
M’escoltes?

Volem

Connectem

Adonar-nos de com és d’important comunicar-nos 
bé.

Escoltar el que Déu va dir a alguns personatges de 
la Bíblia.

Materials que necessites:

Do∫ gotet∫ de iogurt (buit∫ i net∫)

Un tro∫ llarg de llana

Un punxö

Pinture∫ al tremp i retolador∫ de color∫

Fem… un comunicador
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Mans a l’obra:

1. Pinta cada got d’un color. Després, en un got
escriu una P i en l’altre una E.

2. Fes un forat petit amb el punxó a la base dels
dos gotets.

3. Fica un extrem de la llana per un foradet d’un
got. Fes el mateix amb l’altre extrem de la llana 
i l’altre gotet. Després fes un nus als extrems de
la llana de tal manera que no se’n pugui sortir. 
Ja tens un comunicador!

4. Ara demana a un company que agafi un gotet i
estiri amb compte mentre tu subjectes l’altre. És
important que la llana estigui ben estirada.

5. El qui tingui el got P se'l fica davant de la boca 
i parla. El qui tingui el got E se’l posa a l’orella i
escolta.

A la Bíblia:
Repassa els relats que has llegit al quadern. Parla 
al teu company que escolta com si fossis Déu en 
els diferents relats:

Déu parla a Abraham

Déu parla a Moisè∫

Déu parla a Samuel

Déu parla a Maria

Jesú∫ parla al∫ deixeble∫
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Llenguatge
simbòlic

1. Pots proposar als alumnes que projectin les ombres de la seva mà, un ninot,
una pintura, etc., sobre un full de paper i que dibuixin les siluetes que hi apa-
reguin. Després, poden pintar-les.

2. Deixa la classe a les fosques. Fes servir una llanterna per a anar enfocant
els alumnes i les coses que hi ha. L’exercici consisteix a anar anomenant cada
cosa que és il·luminada.

3. Segurament a l’aula hi ha murals o fotografies d’elements de la natura i
animals. Pots llegir la narració prop d’aquests perquè així el text quedi «con-
textualitzat».

Pots llegir la narració des de llocs diferents per a anar marcant el ritme dels
dies de la creació o realitzar pauses per distingir-ne els moments. Després
del setè dia es pot estar en silenci una estona, que significarà el descans.

4. Dialoga amb els alumnes sobre com s’imaginen ells el seu propi naixement:
com va ser, qui hi havia, què va ocórrer…

5. Divideix la classe en set grups i dóna’ls una cartolina gran perquè, per grups,
dibuixin o expressin cadascun dels dies narrats en el relat de la creació.

6. Selecciona un color per a cada dia de la creació. Col·loqueu gomets d’a-
quest color als objectes que tinguin alguna cosa a veure amb algun d’aquests
dies.

7. Organitza una caravana o cavalcada a classe. Desfilaran cadascuna de les
criatures creades seguint l’ordre dels dies del relat. Poden interpretar tots
alhora el mateix paper o se’n pot assignar un de diferent a cadascun.

8. Per poder endinsar-se en el llenguatge simbòlic de la numerologia bíblica,
es pot al·ludir a les expressions exagerades dels seus pares: «t’he dit quaran-
ta (o un milió de) vegades que…» indica una gran quantitat. Igualment, set
indica una cosa acabada i completa.

Connectem

Llegim

Sabies que...

Comprendre 
el text

Déu, quin gran pintor! Gn 1,1-15

Unitat 1

04



9. Pots acompanyar qualsevol de les activitats d’aquest apartat posant una músi-
ca de fons, com pot ser Les quatre estacions, de Vivaldi. Introdueix breument
la peça que hagis triat.

10. Encoratja els alumnes perquè durant l’esbarjo es fixin en les coses boni-
ques i les coses lletges que descobreixin. Després, feu una posada en comú
i comenteu el que han vist: en positiu, la vegetació, els altres nens i nenes,
els gronxadors, etc.; en negatiu, els papers llençats a terra, les baralles, etc.

11. Entre tots, reuniu fotografies que representin diferents moments de l’evo-
lució dels nens i nenes (quan eren bebès, els seus primers anys, l’any passat,
etc.). Realitzeu un mural amb elles i poseu-hi el títol Nosaltres seguim crei-
xent o un de similar.

12. Una experiència senzilla de creació és plantar alguna llavor de llegum i
observar què ocorre cada dia. Nosaltres també som capaços de crear vida!

13. En molts llocs de la Bíblia es recorda el moment de la creació i es parla
de Déu com un gran artista. Llegeix en veu alta o escriu a la pissarra aquest
bonic poema:

Oh, Déu, tu ets un gran pintor,
estàs abillat amb un vestit de llum
i tot t’ha sortit molt bé:
has col·locat el cel com una tela,
has posat al seu lloc l’aigua, les muntanyes i la terra,
els arbres i l’herba que mengen els ocells,
i després canten en tots els boscos.
Tens cura amb amor de l’home i de la dona
i els dónes aliment i afecte.
Tu ens estimes com un Pare.
Oh, Déu, ets un gran pintor!

14. Deixa l’aula en penombra i posa una música clàssica suau i relaxant (Les
quatre estacions de Vivaldi, per exemple). Demana als alumnes que tanquin
els ulls i que pensin en la creació de Déu mentre escolten la música. Des-
prés, poseu en comú el que heu imaginat.

15. Pots cantar amb ells una cançó sobre la natura i anar indicant amb els dits
de la mà el dia que Déu ho va dibuixar: un, si són coses; dos, si són plantes;
tres, si són animals del mar; quatre, si són altres animals terrestres, i cinc, si
són persones.

Vivim

Amb una altra
mirada

Valorem
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1. Estableix un diàleg breu amb els alumnes sobre les últimes promeses que
han fet als seus pares o a algun company. Els costa complir-les? Per què?
Conclou el diàleg comentant que a Déu li agrada comprometre’s amb les per-
sones i compleix les promeses.

2. Proposa’ls fer un acord pel qual es comprometin a realitzar una cosa que
beneficiï o ajudi a millorar algun aspecte de la classe.

3. Perquè els alumnes puguin empatitzar amb el personatge de la narració, que
és un ancià i potser els resulta una mica llunyà, els pots demanar que durant
la narració vagin sentint el que s’explica i ho imitin. Així, quan es digui que esta-
va trist, que facin cara de tristesa, o quan es digui que es posen en camí, es
canviïn de lloc, etc.

4. L’experiència del nomadisme pot ser comparada amb la figura dels pas-
tors. Pregunta als alumnes si coneixen algun pastor i demana’ls que comen-
tin què és el que fan.

5. Que un infant d’aquesta edat valori la importància de la descendència és
complicat, però poden saber i expressar per què ells són importants per als
seus pares i avis. Fes amb ells una llista a la pissarra amb les diferents expres-
sions d’afecte que els seus pares i avis els diuen. Després, traieu conclusions
i pregunteu: per què ens diuen tantes coses boniques?

6. Quan volem expressar abundància, solem utilitzar expressions d’exagera-
ció, com ara «t’he dit això mil vegades», «vas com un coet», etc. Recordeu entre
tots diferents tipus d’exageracions que feu servir quan parleu. Després, comen-
teu les exageracions que utilitza Déu: «com estrelles al cel» i «com granets de
sorra».

Connectem

Llegim

Sabies que...

Comprendre 
el text

Abraham, el iaio que es va fiar de Déu Gn 12,1-5

Unitat 2
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7. Una activitat interessant per adonar-se de la quantitat d’estrelles que pot
haver-hi és fer, en una cartolina negra, gran quantitat de forats amb un
punxó; després, col·locar la cartolina davant d’un focus de llum i així desco-
brir quantes estrelles poden posar-se en una cartolina, tantes com al cel.

8. Pots plantejar un cas que els alumnes hagin de solucionar: per grups, hau-
ran de fer una llista de les cinc coses que s’endurien si haguessin d’anar-se’n
urgentment de casa seva a un altre lloc.

9. En un altre llibre de la Bíblia se’ns parla d’Abraham, recordant l’aventura de
la seva vida i el tracte que va fer amb Déu. Pots llegir el text o escriure’l a la
pissarra perquè els alumnes el copiïn al quadern. També pots lliurar un paper
amb la silueta d’una estrella perquè copiïn el text dins de l’estrella. El text diu
així:

Abraham va ser pare de molts pobles;
va fer un tracte amb Déu
i el va complir fins al final.
Per això, Déu va ser bo amb ell
i li va regalar moltes coses,
tantes com les estrelles del cel
i la sorra de la terra.

10. Per torns, parleu dels avis i doneu gràcies per ells.

Llenguatge
simbòlic

Vivim

Amb una altra
mirada
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1. Perquè els nens i nenes puguin fer-se una idea del que és l’experiència de
l’esclavitud, pots fer que, per parelles, es lliguin les mans amb un mocador i
continuïn d’aquesta manera la resta de la classe. Una vegada conclosa l’ex-
periència, comenteu entre tots què han sentit.

2. Pots demanar a un alumne, sense avís previ, que vagi al despatx del direc-
tor i el renyi perquè es va deixar els llums encesos. Després, dialogueu sobre
les «missions impossibles».

3. Seria molt motivador fer la narració formant una rotllana al voltant d’un
petit foc, que es pot substituir per un ciri, i llavors explicar la història de Moisès
i l’esbarzer que cremava. També es pot demanar als alumnes que es descal-
cin en el moment en què es diu que Moisès es va treure les sandàlies.

4. Seria un bon moment per narrar com arriba a establir-se el poble d’Israel
a Egipte; ajudaria a comprendre més bé la narració que han llegit. Pots apro-
fitar l’esquema següent:

a) Isaac té dos fills bessons, Esaú i Jacob.

b) Jacob enganya el seu germà per heretar ell.

c) Jacob lluita amb l’Àngel de Déu, que li canvia el nom pel d’Israel (Home fort
amb Déu).

d) Jacob té dotze fills, que es convertiran en dotze famílies o tribus.

e) Josep és envejat i és venut pels seus germans.

f) Josep arriba a Egipte i es guanya el favor del faraó.

g) Josep es fa amic del faraó i aconsegueix que tots els seus germans vagin a
viure a Egipte.

h) Després de molts anys, les dotze famílies i la seva descendència formen el
poble d’Israel.

5. Demana als alumnes que dibuixin la silueta del seu peu, col·locant-lo sobre
un paper o imaginant-se’l. Dins de la silueta, poden escriure llocs on els agra-
da descalçar-se perquè se senten a gust. Mentrestant, pots dibuixar una pet-
jada a la pissarra i escriure-hi: A Moisès li agradava descalçar-se quan parlava
amb Déu.

6. Déu es dóna a conèixer com el Déu d’Abraham i la seva família. Seria inte-
ressant recordar-los la història d’Abraham i la promesa que Déu li va fer.

7. Relaciona el que Déu va dir en el tema anterior a Abraham i el que li diu en
aquest tema a Moisès.

Connectem

Llegim

Sabies que...

Comprendre 
el text

Moisès, l'alliberador d’esclaus  Ex 3,1-22

Unitat 3
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8. El foc és un element que està molt present en la Bíblia. Per ajudar els
alumnes a descobrir la bondat d’aquest pots proposar-los que escriguin en
un paper coses que fan mal als seus germans, pares, etc. Després, que
modelin en plastilina un foc petit i que hi llencin el paper que han escrit
trencat en trossets, simulant que el llencen a una foguera.

9. Per destacar que Déu es presenta com el Déu dels avantpassats, seria inte-
ressant demanar als alumnes que preguntin a casa com es diuen els avis, els
besavis i, fins i tot, els rebesavis. Tots són família! També se’ls pot demanar
si alguna de les aficions, manies o habilitats dels seus besavis les manté
actualment algú de la família.

10. Moisès té un cert temor d’anar a parlar amb el faraó perquè es veu petit
i, sobretot, perquè és quec. Per comprovar que no poder parlar bé o no poder
parlar és una experiència difícil, es pot plantejar a classe, per parelles o grups
de tres o quatre, jugar a endevinar una cosa que un company comunica fent
mímica.

11. Déu, quan veu la por de Moisès, li diu: «No tinguis por, jo estaré amb tu, tu
fia-te’n». Pots establir un diàleg amb els alumnes sobre alguna experiència
que hagin tingut en què s’hagin fiat d’un adult quan han sentit por de fer algu-
na cosa.

12. Explica’ls que, quan alguna cosa ens fa por i creiem que estem sols davant
el perill, podem pensar que «Algú» ens cuida. Així fou com va viure Moisès els
moments difícils. 

En la Bíblia hi ha un poema que va compondre Moisès quan ja era gran i que
recorda la seva història amb Déu. Diu així:

Senyor, Tu ets per a nosaltres com una tenda de campanya
on ens sentim segurs.
Des que érem petits, Tu ens has cuidat;
perquè ets un Déu bo.
Queda’t sempre amb nosaltres
i omple’ns d’alegria cada matí,
com quan mengem el que més ens agrada.

13. Una manera de recollir l’experiència d’aquest relat és «tenir la mirada de
Déu». Demana als alumnes que portin una fotografia d’alguna cosa lletja o
dolenta, d’alguna cosa que cal canviar al món. Feu amb totes un collage i
poseu-hi de títol les paraules que Déu digué a Moisès: Em fan pena i he deci-
dit alliberar-los.

Llenguatge
simbòlic

Vivim

Amb una altra
mirada

Valorem
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El llenguatge del missatge. Hi ha mil formes de comunicar-se: per escrit, amb
paraules, amb la mirada, amb gestos i signes; fins i tot hi ha qui diu que estant
callats també transmetem un missatge.

1. Entre tots, proveu de transmetre missatges d’una manera diferent a l’habi-
tual: escrivint a la pissarra paraules incompletes, per mitjà de gestos, mur-
murant coses a cau d’orella, mitjançant dibuixos...

2. Proposa’ls que, per grups, comuniquin el nom d’una joguina utilitzant dife-
rents mitjans: dibuix, escriptura, mim, jeroglífic...

3. Una manera interessant d’escoltar aquesta narració és demanar als nens
i nenes que es facin els dormits (mig ajaguts sobre les taules) i que escoltin
atentament. Cada vegada que en la narració es digui el nom de Samuel, hauràs
d’exagerar-ho perquè percebin la crida en el suposat somni.

Una alternativa seria col·locar quatre alumnes que, cada vegada i per ordre, tor-
nin als seus llocs, excepte l’últim, que acudirà al lloc on estiguis fent la narració.

4. Per ampliar. La nit i els somnis són terrenys on Déu se sent a gust amb
les persones. Així, Josep a Egipte va saber interpretar els somnis del faraó;
Jacob es va quedar adormit i en el somni va comprendre que estava en un
lloc important; Gedeó, un gran guerrer, va trobar forces per lluitar després
d’un somni, i el profeta Daniel va veure coses sorprenents mentre dormia.

5. Comenta amb els alumnes que la història de Samuel és la d’un noiet; Déu
el crida, vol ser el seu amic i parlar-hi. Pregunta’ls: tens amics grans?; qui són?
Poden fer un dibuix de les persones grans que consideren amics.

6. Una manera d’entendre que cal aprendre a escoltar la veu de Déu és ima-
ginar moltes mares cridant alhora el mateix fill, sabríem diferenciar quina de
totes és la nostra mare? Per què? A Samuel li passava el mateix al principi: escol-
tava el seu nom però no distingia que era la veu de Déu.

7. Pots reflexionar amb els alumnes sobre el tema següent: Les coses que no
sabem o encara no coneixem, les preguntem als grans. Pregunta’ls: què han
preguntat últimament als seus pares?, i als seus avis? Què pregunta Samuel
al seu mestre? Per què?

Connectem

Llegim
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8. Jugar amb la simbologia de la nit i la foscor és molt senzill. En aquest cas
pots unir foscor-silenci i llum-veu-crida. Amb la classe a les fosques, els alum-
nes aniran dient en veu alta el seu nom i llavors tu els enfocaràs amb una llan-
terna.

9. Estar en silenci i atents ens ajuda a sentir sorolls que no som capaços
de sentir si parlem. Proposa’ls el joc següent: s’asseuen tots en una rot-
llana, deixen unes claus al centre i, per torns, es van aixecant a agafar-les.
En el moment que algú senti un soroll, ha d’aixecar la mà, i el company o
companya que ha agafat les claus queda eliminat i ha de deixar que ho inten-
ti un altre.

10. Petits però importants. Molta gent pensa que els infants, com que tenen
pocs anys, no són capaços de fer coses importants. Però això no sempre
és així.

Explica alguna història que estigui protagonitzada per un nen o una nena. N’hi
ha moltes! Potser, després d’escoltar-la, se’ls acut alguna cosa que també
ells poden fer.

11. Elaboreu entre tots una llista de coses que no saben fer però que els agra-
daria saber fer. A casa, poden demanar que els donin respostes o consells per
aprendre-les.

12. Demana’ls que facin dibuixos on apareguin persones que ajuden altres
persones: un cec, una persona gran, un nen petit… Poden titular els seus
dibuixos de la manera següent: «Els qui saben i poden ensenyen i ajuden els
qui no saben».

13. Samuel va aprendre des de petit a escoltar Déu. Molt temps després, algú
va dir que Déu també escolta el que nosaltres li diem, i ho va expressar així:

Déu, jo t’estimo
perquè Tu sempre estàs atent
per escoltar el que he de dir-te
i cada dia obres molt les orelles
per escoltar les meves paraules.
Una vegada et vaig dir:
«Senyor, ajuda’m!»,
i Tu vingueres molt de pressa
perquè m’havies escoltat.
Sí que ets bo!

14. Una manera de fer que puguin valorar tot el que han après és explicar-los
com va ser la vida de Samuel quan es va fer gran: era una persona molt influent;
Déu confiava en ell, quan el poble d’Israel necessitava alguna cosa li la dema-
nava a ell perquè la digués a Déu. També va ser el qui va nomenar rei Saül i
el rei David, i tot perquè va aprendre a escoltar Déu.

Llenguatge
simbòlic

Vivim

Amb una altra
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Valorem
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1. Proposa als alumnes que realitzin l’activitat contrària a la que apareix en el
seu quadern: que facin de visitadors. Les preguntes a fer serien: «Has anat mai
de viatge per visitar algú?»; «A qui t’agradaria visitar perquè fa molt de temps
que no veus?»

Poden visitar algú del centre (el director, la persona de recepció…) i demanar-
li que els expliqui alguna cosa sobre la seva vida o la seva feina. També, d’a-
cord amb altres classes, es pot rebre la visita d’algun dels companys o d’al-
tres professors del col·legi.

2. Aquesta narració es pot dramatitzar molt fàcilment i cobraria molta inten-
sitat. Hi apareixen tres personatges: l’àngel, Maria i el narrador. Podeu fer
grups de personatges i, després de llegir el text la primera vegada, demanar
que el rellegeixin per trios de manera dialogada.

3. El Messies i els qui l’esperen. Per completar el que diu en el quadern de l’a-
lumne, pots situar Maria i Josep en el grup de persones que esperaven amb
ganes el Messies. Finalment, Déu els va escoltar i hi va enviar Jesús, que va
néixer a Betlem. Maria, sa mare, i Josep el van cuidar fins que es va fer gran.

4. Potser han sentit altres vegades aquest relat i els resulta familiar. Proposa’ls
escriure què farien si, estant sols a casa, se’ls aparegués un àngel.

5. Modelar amb plastilina la trobada de l’àngel amb la Mare de Déu.

6. El poble de Maria es deia Natzaret. Una manera de situar l’esdeveniment
és contextualitzar-lo:

a) Assenyala en un mapa on es troben Palestina i Natzaret. Encara que no ho
entenguin espacialment, és una manera de donar realitat a l’esdeveniment.

b) Pots dialogar amb ells sobre com és un poble.

7. Aprofita aquesta ocasió en què es presenta un àngel per dir-los el nom dels
tres més importants i el seu significat.

a) Gabriel: fortalesa de Déu.

b) Rafael: medicina de Déu (Déu cura).

c) Miquel: Déu és incomparable (qui com Déu).

Feu un dibuix que correspongui als seus significats.
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8. Els àngels són enviats de Déu que vénen per anunciar missatges impor-
tants per a les persones. Agrupa els alumnes de tres en tres i proposa’ls que
escriguin missatges que siguin importants per a: la classe, la família, el col·legi,
el barri, el món.

9.Maria decideix creure el que li diu l’àngel, encara que no ho entén gaire bé.
Dóna un sí, que és com obrir la porta perquè entri algú.

Convida’ls a preguntar a casa quin ha estat el sí més important que han donat
els seus pares. Després, comenteu-ho tots a classe.

10. Rebre visites és important, però no sempre és agradable.

Podem jugar a obrir o tancar la porta segons qui truqui: Toc, toc… Qui
hi ha?

11. Quan l’Àngel se’n va, Maria es queda pensant i s’adona que ha tingut molta
sort: Déu li ha demanat una cosa molt important, ser la mare de Jesús. Per això
està molt contenta i es posa a cantar. Llegeix en veu alta o escriu a la pissa-
rra el que va cantar Maria:

12. Recorda amb els alumnes l’avemaria i ajuda’ls a descobrir quina sem-
blança té amb el relat que s’ha llegit al començament.

13. Recorda el conte de Les set cabretes perquè aprenguin que la porta no s’ha
d’obrir a qualsevol.

Avui estic molt feliç
perquè Déu ha pensat en mi
encara que sóc petita.
Que bo que és Déu!
Que bé que es porta!
El seu afecte és molt gran
i abraça tothom.
Per a cadascú té un regal:
als que passen gana
els dóna menjar,
als últims
els posa al primer lloc
i als petits
els fa sentir-se grans
i importants.
Que bo que és Déu!
Que bé que es porta!

Déu, jo t’estimo
perquè Tu sempre estàs atent
per escoltar el que he de 
dir-te
i cada dia obres molt les 
orelles
per escoltar les meves paraules.
Una vegada jo et vaig dir
«Senyor, ajuda’m!»
i Tu vas venir molt de pressa
perquè m’havies escoltat.
Que bo que ets!

Vivim

Amb una altra
mirada

Valorem
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1. Fes veure als alumnes que, si estan atents, podran comprovar que hi ha un
munt de gent que és a prop d’ells, cuidant-los i ajudant-los a créixer: els seus
pares, els professors, els amics...

2. Realitza amb ells aquesta dinàmica. Per torns, cada alumne es col·loca
enmig del grup o en un lloc on tots puguin veure’l. Els altres van dient algu-
na qualitat o tret característic del company i, mentrestant, ho vas apun-
tant tot a la pissarra. Tots comprovaran que es coneixen millor del que es
pensaven.

3. La dinàmica d’aquesta narració permet fer-la passejant. Pots situar tots els
alumnes dempeus al voltant de la classe i, a mesura que facis la lectura i que
Jesús vagi cridant els deixebles, vés indicant a alguns alumnes que et seguei-
xin i passegin amb tu durant la resta de la lectura.

4. Comenta amb ells que la realitat d’un deixeble és com la d’un alumne. Què
necessitem per ser bons alumnes? Doncs això mateix es necessita per ser
un bon deixeble.

5. Aquest text pot ajudar a veure Jesús com un veritable home que necessita
el que qualsevol home necessita. Pots dialogar amb ells sobre les coses que
«realment necessitem» i destacar que l’amistat (tenir amics) és necessària
(com li va passar a Jesús).

6. Fes-los veure que els deixebles, encara que feien altres feines, van deixar
les seves tasques quan van conèixer Jesús per anar-se’n amb Ell. Què els diu
Jesús per convèncer-los? Els regala alguna cosa o els fa una promesa?

7. Fes-los veure que els deixebles, encara que feien altres feines, van deixar
les seves tasques quan van conèixer Jesús per anar-se’n amb Ell. Què els diu
Jesús per convèncer-los? Els regala alguna cosa o els fa una promesa?

8. Encara que en el relat no apareixen tots els apòstols, pots presentar-los
el nom dels dotze: Pere, Andreu, Mateu, Joan, Jaume, Simó, l’altre Jaume,
Felip, Bartomeu, Tomàs, Judes i l’altre Judes. Poden escriure’ls en cartoli-
nes de colors, fer-ne un mural i enganxar-lo a la paret, amb el títol Els amics
de Jesús.

9. Construeix amb els alumnes barquetes de paper. En els cascos de les bar-
ques, escriviu diferents actituds que poden millorar o fer créixer l’amistat.
Col·loqueu les barquetes sobre un mar de paper arrissat.
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10. Jesús diu als deixebles que els farà «pescar coses millors». Presenta a la
classe el món com un gran mar ple de peixos (que són les coses bones). Quins
peixos els agradaria pescar?

11. Jesús sent necessitat de tenir amics. Demana als alumnes que escriguin
una carta a un amic que necessiten i que volen que estigui sempre amb ells.
Una vegada concloses les cartes, demana’ls que les fiquin en un sobre i les
enviïn.

12. Organitza els alumnes en grups de sis i assigna a cadascun un paper per-
què representin el que feien Jesús i els seus amics com una obra de teatre.
Podeu repetir-ho canviant els papers.

13. Mantenint els mateixos grups, demana’ls que imaginin que en lloc de ser
Jesús qui crida els deixebles, és la mare, el pare o el professor qui els crida i
deixen el que estan fent per anar amb ells. El que estan fent pot ser mirar la
televisió o altres activitats que ells imaginin.

14. Per deixar-ho tot i seguir algú, la seva proposta ha de valdre la pena. 

Pregunta’ls a quines persones és important que segueixin perquè els ajuden
a créixer i descobrir coses importants de la vida. Que escriguin els noms en
gran en uns fulls, i els qui vulguin seguir aquella persona, que apuntin el seu
nom després del seu. Anem passant els fulls i apuntant-nos on vulguem.

15. Explica’ls el que segueix i fes-los copiar el que creguin important: La tro-
bada dels deixebles amb Jesús va ser tan important que ho recordaran sem-
pre. Un d’ells, Joan, al final de la seva vida, quan ja era molt vellet, ho recor-
da així:

Jo era molt jove, gairebé un nen. Una tarda del mes de setembre va passar per
davant de casa meva un home sorprenent: era alt, prim i tenia uns ulls molt ale-
gres. Es va posar a parlar a la gent, i jo m’hi vaig acostar per escoltar-lo, deia coses
meravelloses!

Ens va parlar de tresors amagats, de llavors que brollaven fins a fer-se arbres grans,
de xarxes que s’omplien de peixos, i ens va explicar històries de països llu-
nyans.

No sé, però al final em vaig acostar a ell i li vaig preguntar:

—Mestre, on vius?

Ell em va mirar als ulls i em va dir:

—Vine a casa meva.

16. Confecciona amb els alumnes barquetes amb closques de nou, una mica
de plastilina, un palet i un trosset de paper triangular. Seran les barquetes que
us recordin que som amics de Jesús, com els seus primers amics pescadors.

17. Elaboreu cartells bonics amb la llegenda: «Jo ja sóc amic de Jesús».
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