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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!

Amb tu sí que puc!
Has aconseguit fer mai alguna cosa que semblava
impossible?
Segur que sí.
Només has de pensar una mica: gestos que resultaven
dificilíssims, lligar-te les sabates, muntar en bicicleta o llegir
aquell llibre tan llarg, al final vas poder fer-ho.
En aquestes pàgines descobriràs que no has sigut l’únic:
Samsó, David o Jesús també van aconseguir grans coses.
De vegades ens sembla que vèncer els enemics, derrotar
gegants o fer que la vida de tots sigui millor, és una cosa que
solament passa en la nostra imaginació, i no obstant això…
Comptem amb la força de les persones que ens estimen: els
nostres pares, els amics, els nostres professors... i també
amb Déu. Comptar amb ells és una bona idea!
Per això, sigues benvingut a aquell món d’històries, on tu ets
també protagonista; escolta la invitació que et dirigixen els
personatges:
Amb tu sí que puc!
Véns? T’estem esperant
Per cert, m’encantaria saber què t’han semblat, per això, si
vols, em pots enviar el teu comentari a l’editorial Verbo Divino
i a l’editorial Baula.
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Quina gran aventura!

Volem
Conèixer què li va passar al poble d’Israel quan va
sortir d’Egipte.
Rebutjar les coses injustes i alegrar-nos de tot el que
podem fer amb els altres.

Connectem
A l'hora del pati, uns nens ens han pres la pilota i l’han
llançat lluny perquè no puguem jugar. Quan ha passat
el professor, li ho hem explicat. Ell ha renyat els altres
nens i ha fet que ens tornessin la pilota i ens
demanessin perdó.
T’ha passat alguna vegada una cosa semblant?
Creus que les persones grans ajuden els nens?

Llegim Ex 14,1-15,2
El poble d’Israel per fi era lliure. Havia fugit d’Egipte amb
l’ajuda de Moisès, però estaven molt cansats perquè havien
treballat com a esclaus durant molt de temps.
De sobte es va sentir:
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Quina gran aventura!

—Moisès, Moisès! Vénen els egipcis!
Tots es van posar molt nerviosos. Estaven atrapats.
—No tingueu por! —els va cridar Moisès—. Déu és amb
nosaltres.
I, de sobte, sense saber ningú com, un núvol va aparèixer i va
tapar els egipcis. A la nit, el núvol es va convertir en una gran
llum que il·luminava el camí. Així van poder continuar la
marxa.
Fins que algú va cridar:
—El mar! No podem continuar!
Efectivament, havien arribat a la
vora del mar Roig i ja no podien
seguir caminant. I els egipcis
seguien perseguint-los per
capturar-los de nou.
Moisès els va dir a tots:
—No tingueu por. Confieu i veureu
com Déu ens salva.
I amb el seu bastó va tocar l’aigua.
Llavors va començar a bufar un fort vent que va fer que
s’obrís un camí enmig de les aigües. Tots els israelites van
travessar el mar caminant i quan eren a l’altra riba, les aigües
van tornar al seu lloc i no van deixar passar els egipcis, que
es van quedar atrapats.
—Visca, visca el nostre Déu! —cantaven uns.
—El nostre Déu és el guerrer més fort! —cantaven uns altres.
I des d’aleshores tots els israelites recorden aquell dia amb
una festa i una cançó.
9
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Ens endinsem
Sabies que...
El mar Roig. Aquest mar no té l’aigua de color
vermell. Potser té aquest nom perquè:
— hi ha molts coralls vermells a la riba.
— el poble que habitava aquelles terres eren els hitites,
és a dir, els que tenen la pell vermella.
— antigament s’utilitzaven noms de colors per anomenar
els mars i els rius.

Comprendre el text
Observa en aquest mapa la ruta que van seguir els
israelites des d’Egipte fins a la terra de Canaan.
Jerusalem

EG I PTE

Copia les frases i completa-les:
El poble d’
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estava fugint dels egipcis.

Quina gran aventura!

Van arribar fins a la vora del

.

Moisès va tocar l’aigua amb el seu
un camí.
Al final tots van cantar una

i es va obrir
a Déu.

Déu va ajudar el poble d’Israel i el va salvar dels
egipcis. Torna a llegir el relat i enllaça les frases
que estan descol·locades.
Al principi els israelites
Déu els ajuda
Al final tots canten
Els egipcis es queden

molt contents.
atrapats al mar.
i travessen el mar.
tenien molta por.

Llenguatge simbòlic
El Núvol
En aquest relat hem vist com Déu té cura del
poble d’Israel. Utilitza un núvol en forma de
columna que té dues funcions:
— impedir que els egipcis vegin els israelites.
— permetre que els israelites vegin el camí durant
la nit.
Pensa en dues coses, una que serveixi per il·luminar-te
i una altra que serveixi per tapar-te i ocultar-te. Dibuixales al quadern.
11
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Vivim
Ratlla les paraules que tinguin a veure amb l’esclavitud.

cadenes

lliure

reixa

obert

tancat

Escriu una carta al faraó explicant que l’esclavitud no
és bona i que ha d’alliberar el poble d’Israel.
Col·loca la mà sobre el quadern i dibuixa’n el contorn.
A continuació escriu-hi amb lletres grans i boniques la
paraula llibertat, i a sota la frase Jo vull que tots siguem
lliures.
Dibuixa una cadena gran al teu quadern. Escriu dins de
cada baula paraules que siguin bons desitjos per a tots
els nens. Per exemple:
— felicitat
— alegria
— pau
—…
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Quina gran aventura!

Amb una altra mirada
La llibertat és molt bona i necessària. Tanca els ulls i
pensa que tens les mans lligades i no pots fer el que vols.
Com et sents? Ara imagina que corres lliure pel camp. Com et
sents?
Fes un dibuix que representi les dues coses que has sentit.

Valoració
Els egipcis obligaven els israelites a treballar per a ells.
Els israelites volien ser lliures. Pensa en aquesta
situació i en què diria cada un.
Dibuixa tres coses que tinguin a veure amb la llibertat
i la justícia.
13
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Samsó, que fort!

Volem
Conèixer la història de Samsó, un cap d’Israel que va
confiar en Déu.
Descobrir que una persona és més forta si confia en
els altres.

Connectem
Pensa en el que fas durant el dia. Quines coses fas
amb l’ajuda dels altres? Quines persones són
aquestes? Per què confies en elles?
Escriu els noms d’aquestes persones i les coses que
fas amb elles.

Llegim Jt 14-16
Samsó era un jutge del poble d’Israel. Li agradaven les
endevinalles i era una persona molt forta. Una vegada es va
creuar amb un lleó i el va matar només amb les mans. La
força que tenia es devia al fet que confiava molt en Déu.
Per al seu poble era un heroi perquè mantenia allunyats
els filisteus, que eren els enemics d’Israel.
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Samsó, que fort!

Però un dia els filisteus van voler eliminar-lo. Ho havien
intentat unes quantes vegades, però mai no ho havien
aconseguit. Llavors van planejar un parany amb Dalila,
la dona de la qual s’havia enamorat Samsó.
—Dalila, has d’esbrinar d’on ve la força de Samsó. Quan ho
sàpigues, avisa'ns, i el capturarem.
Dalila li va preguntar moltes vegades d’on venia la seva força.
Samsó no li volia confiar el seu secret i l’enganyava amb
mentides. Però al final, Samsó va confessar:
—Com que sóc un home que
confia en Déu, mai no em tallo
els cabells. Si me’ls tallesin,
seria com els altres homes.
Dalila va explicar als filisteus
el secret de Samsó. I un dia,
mentre Samsó dormia, li van
tallar els cabells. Aleshores, els
seus enemics el van capturar
sense dificultat. El van deixar cec
i el van encadenar durant anys.
En passar molts anys, el cap dels filisteus va fer una festa i va
manar cridar Samsó per riure’s d’ell. El van dur al palau.
Samsó seguia confiant en Déu i va notar que els cabells
li havien tornat a créixer. Així que va palpar dues columnes
del palau i s’hi recolzà fins que el palau es va enfonsar.
Aquell dia Samsó va morir, i amb ell, tots els caps dels
enemics.
15
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Ens endinsem
Sabies que...
Els jutges d’Israel. Eren les persones que guiaven
i dirigien el poble d’Israel des que van sortir d’Egipte
i mentre van viure a la terra promesa. Com els jutges
d’ara, ajudaven a arreglar les baralles que hi havia entre
les persones. Moisès i Samsó eren jutges.

Comprendre el text
Llegeix una altra vegada el relat i copia al quadern
les frases correctes:
— Samsó era molt fort perquè feia molt d’exercici.
— Samsó lluitava contra els enemics de Déu i d’Israel.
— Dalila descobreix que la seva força ve de confiar en Déu
i prové de les seves cames.
— Samsó es deixa els cabells llargs com a senyal que és
un home que es fia de Déu.
Copia i completa al quadern el quadre següent:
Samsó
Es troba amb un lleó
Diu el seu secret a Dalila
Li tornen a créixer els cabells

16

I per això…
El mata

Samsó, que fort!

Torna a llegir el final de la història i respon aquestes
preguntes.
— Què utilitza Samsó per ocultar el seu secret a Dalila?
— Quina part del cos de Samsó fa que sigui el més fort?
— Què fan els enemics de Samsó per poder-lo vèncer?
— Com acaba la història de Samsó?
— Com t’imagines Samsó? Dibuixa’l al quadern.

Llenguatge simbòlic
Els cabells
Samsó era un home molt fort. Déu li havia
demanat que no es tallés els cabells mai i així ho
va fer des de menut. Per això tots creien que la
força li venia dels cabells.
Però en realitat Samsó no era fort pels cabells,
era fort perquè Déu era al seu costat. El seu cor
es fiava de Déu i això li donava força. Encara que
això no es vegi.
Confecciona amb llana una cabellera com la de Samsó.
Escriu en paperets quines coses et fan sentir fort.
Enganxa els papers a les llanes de la perruca.
17
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Vivim
Samsó utilitza endevinalles per enganyar els seus
enemics.
— Coneixes alguna endevinalla?
— Per a què creus que servixen?
— Inventa’t una endevinalla o escriu-ne al quadern una que
coneguis.
La força no està sempre a la vista de tots.
— Has vist alguna vegada un ordinador?
— I per dins?
— On creus que hi ha el més important i el que el fa
funcionar, a la pantalla o a l’interior?
Dibuixa una planta i pinta allò que creus que és el més
important.
Observa la foto, per a què utilitzen aquestes persones
la força?
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Samsó, que fort!

Amb una altra mirada
Tanca els ulls i imagina’t:
— Un castell protegit amb muralles
— Una torre molt alta
— Una pedra gran
— Un cotxe tot terreny
— Els teus pares agafant-te de la mà
Ara pensa, on et sentiries més segur? Per què?

Valoració
Troba les paraules amagades que tenen relació amb
la història de Samsó.
filisteus

cames

Dalila

romans

cabells

Maria

confiança

professor

força

por

jutge

Déu

Fes un cartell per a la classe sobre la confiança. Pensa
primer, què hi posaràs?
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David, el rei amic
de Déu
Volem
Conèixer la història de David, el rei més important
d’Israel.
Descobrir que som valuosos i que sabem fer moltes
coses bé.

Connectem
A l’escola hi ha un concurs. Guanyarà el treball més
original. El nostre equip s’ha posat mans a l’obra. Cada
un ha fet el que millor sap fer. Quins nervis! Qui
guanyarà?
Respon. Tots els alumnes han fet la mateixa tasca?
Penses que hi ha alguna cosa que fa que el treball
sigui especial?

Llegim 1 Sa 16-17
Fa molt de temps, vivia un rei que es deia Saül. Déu s’havia
enfadat amb ell perquè no l’obeïa, així que va pensar triar un
nou rei. Va cridar el seu ajudant Samuel i el va enviar a
Betlem, a casa d’un home anomenat Jessé.
—Jessé, he vingut a triar un rei entre els teus fills —li va dir Samuel.
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David, el rei amic
de Déu

Jessé va pensar de seguida en el seu fill gran, Eliab, que era
molt fort. El va manar cridar, però Samuel li va dir que Déu no
pensa igual que els homes. I va manar portar un altre fill. Va
passar el mateix amb el següent i amb el següent, així fins a
set.
—Jessé, no tens més fills? —li va preguntar Samuel estranyat.
—Sí, falta el més menut. Té cura de les ovelles.
I va ser el més menut el que Déu va triar. El seu nom era
David. Alguns dies més tard, David va anar a dur el menjar
als germans grans que estaven lluitant contra els filisteus,
els seus enemics. En sentir que els enemics insultaven Déu,
David va voler unir-se als seus germans i lluitar també.
Li van posar una armadura i un casc, però no va poder ni
moure’s. De manera que va sortir amb la seva fona i unes
pedres a lluitar contra Goliat, un gegant que hi havia a
l’exèrcit enemic.
Mentre Goliat es reia d’ell,
David va agafar una pedra
del sarró i la llançà amb la
fona. L’hi va clavar en el
front. Va començar a
trontollar i va caure
derrotat. Tot l’exèrcit va
cridar d’alegria.
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Ens endinsem

3

Sabies que...
Els nens a Israel. Els nens són persones molt
importants, però no sempre s’ha cregut així. A
l’antiguitat no els valoraven perquè deien que no eren
capaços de pensar ni de fer les coses bé. Per això és
important que Déu triï David, que era un nen.

Comprendre el text
Copia al quadern la fitxa sobre el protagonista del relat
i completa-la.
Nom

Nom del
seu pare

Nombre de
germans

Ofici

Tres
característiques

David

Fes un dibuix que representi l’escena de David lluitant
amb Goliat. Recorda tots els detalls que defineixen
cada personatge.
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David, el rei amic
de Déu

Quines frases són correctes?
— David és un covard i té por d’enfrontar-se a Goliat.
— Goliat és un gegant amb molta força.
— David és menut, però molt valent.
— David venç Goliat perquè és més llest que ell.
Pensa i comenta amb els companys: Què va aprendre
David després d’enfrontar-se amb Goliat?

Llenguatge simbòlic
El pastor
David era un pastor i cuidava els ramats
d’ovelles del seu pare. A Israel hi havia molts
pastors, era un ofici molt important en
aquella època. Per això no és estrany que a
la Bíblia es compari Déu i Jesús amb un bon
pastor que cuida de nosaltres.

Pensa en algun altre ofici i amb el teu company tracta
de definir alguna qualitat que es necessiti per fer-lo.
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Vivim
Pensa en quatre companys i en les qualitats que tenen.
Per a què comptaries amb ells? Per què? Fes una llista
semblant a aquesta.
Nom

Cristina

Comptaria amb ell
o amb ella per ...
Per fer un
trencaclosques

Perquè...
És molt ràpida trobant
les peces

Tu també tens moltes qualitats. Pensa i contesta.
El que millor faig amb el cap és
El que millor faig amb les orelles és
El que millor faig amb la boca és
El que millor faig amb les mans és
El que millor faig amb els peus és

24

David, el rei amic
de Déu

Amb una altra mirada
Déu es comporta amb nosaltres com un pastor bo que cuida
de cada una de les seves ovelles. David ho sabia molt bé, ell
mateix havia sigut pastor! Una vegada David va escriure a
Déu aquest text. Llegeix-lo amb els companys.
Déu tu ets per a mi com un pastor,
per això no em falta de res.
Tu em dónes tot el que necessito:
menjar, aigua i descans.
M’acompanyes sempre
i em dus per camins bons
perquè no em passi res dolent.
Estàs sempre amb mi
i em cuides amb afecte.

Valoració
Recorda. Quines són les qualitats de David?
Imagina que has guanyat un concurs. De què seria?
Imagina’t la medalla que guanyaries i dibuixa-la al
quadern.
25

Taller 1

Digue’m com et dius
Volem
Descobrir com és d’important tenir un nom propi.
Conèixer com Déu anomena cadascú pel seu nom.

Connectem
Quan neix un nen o una nena el primer que es pensa
és el nom que se li vol posar. És important buscar un nom
bonic.
Has triat el nom d’algun germà o germana? Si n’haguessis
de triar un, quin triaries? Per què?

Fem...
Un carnet d’identitat
Material que necessites:
Una cartolina de la mida d'un foli
Cola
Una foto teva
Tisores
Investiga:
Pregunta als pares què significa el teu nom.
Pregunta’ls també per què van triar aquell nom per a tu.
26

Mans a l’obra:
1. Col·loca la cartolina en horitzontal i dibuixa
un requadre on situaràs la fotografia.
2. Enganxa la fotografia en el requadre i decora-la
amb un marc.
3. Escriu en gran i amb lletres boniques:
Em dic
4. Escriu a sota la informació que has trobat sobre el teu
nom.

A la Bíblia:
Alguns personatges de la Bíblia
ja han fet aquell treball, voleu
saber com els ha sortit? Aquí en
teniu dos:
Eva: Hola, sóc l’Eva. I sóc la
primera noia que hi va haver
al món. Déu, que ja havia fet
Adam, el veia molt sol i trist.
Llavors se li va ocórrer una
gran idea: va voler fer-me a
mi, perquè estiguéssim
sempre junts. D’aquí el meu
nom, Eva, que significa «la
mare de tots».

Jesús: Em coneixes? Segur
que sí! Sóc en Jesús. Encara
que vaig néixer a Betlem, la
Maria, en Josep i jo vivim a
Natzaret, que és un poble petit
però molt bonic. Alguna cosa
sobre el meu nom? Molt
senzill. Jesús significa «Déu
salva», que és el que
m’agradaria fer quan sigui
gran: Dir a tots que Déu ens
coneix, ens diu pel nostre nom
i ens estima.

27
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El naixement de Jesús

Volem
Acostar-nos al naixement de Jesús, el Fill de Déu.
Valorar les petites coses que semblen poc importants.
Destacar el valor de la família.

Connectem
Avui ha arribat un company a classe. Ve d’un altre
país i la professora ens ha dit que n’hem de tenir
cura.
Com es deu sentir el nen nou? Coneixes algun nen
o nena que vingui d’un altre país? Alguna vegada has
sigut tu el nen o la nena que arriba per primera
vegada a una altra escola?

Llegim Lc 2,1-20
Fa més de dos mil anys hi havia un emperador romà que es
deia August. Tenia tantes terres que va voler saber quantes
persones hi havia. Així que va decidir fer una llista amb tots
els habitants del seu imperi.
Llavors, un home que es deia Josep que vivia a Natzaret va haver
de viatjar a Betlem, la ciutat dels seus pares i del rei David.
28

El naixement de Jesús

Va anar-hi amb la seva dona, Maria, que estava
embarassada. I mentre arribaven a Betlem Maria es va posar
de part.
Josep va buscar lloc a les posades, però tot estava ocupat.
Van trobar un estable abandonat i allí es van protegir. Maria
va donar a llum el seu fill, el va embolicar en bolquers i el va
ajeure en un pessebre.
Per aquells camps hi havia uns pastors que dormien a l’aire
lliure per cuidar de prop les ovelles. De sobte, se’ls va
aparèixer un àngel que els va dir:
—No tingueu por! Us anuncio una gran alegria: Avui a Betlem
ha nascut el Salvador.
Els pastors es van mirar sorpresos mentre els semblava
sentir com una música que deia: Glòria a Déu i pau als
homes…
Van decidir comprovar si era veritat el que deia l’àngel.
En arribar a l’estable van
trobar Maria i Josep, i el nen
ajagut al pessebre al costat
d’uns animals.
I llavors van explicar el que
els havia anunciat l’àngel.
Tots els que ho van escoltar es
van quedar sorpresos.
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Ens endinsem
Sabies que...
Betlem. És un petit poble d’Israel. El seu nom
significa «casa del pa» o «lloc de l’aliment». En aquesta
ciutat va néixer el rei David. I els savis havien anunciat
que allí naixeria el Messies. I així va succeir, com has
vist en el relat del naixement de Jesús.

Comprendre el text
Emparella correctament aquestes columnes i escriu
al quadern les frases que trobis.
August va manar
Quan van arribar a Betlem
Betlem és la ciutat de

va néixer Jesús.
Natzaret fins a Betlem.
David.

Josep i Maria van anar des de fer una llista d’habitants.
Busca les frases correctes.
Quan Josep i Maria arriben a Betlem…
— Van a dormir a casa d’uns oncles seus que viuen allí.
— Busquen un bon hotel per passar la nit.
— Es queden en un estable perquè no troben lloc per
dormir.
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Quan Jesús va néixer…
— Tots els informatius van donar la notícia.
— L’àngel ho va anunciar als pastors.
— L’alcalde de Betlem va fer una festa.
Torna a llegir el relat i imagina l’estable on va néixer
Jesús. Dibuixa’l al quadern.
Escriu al quadern el missatge de l’àngel als pastors
i decora’l amb garlandes boniques.

Llenguatge simbòlic
La família de Natzaret
Aquesta família és la que formen Maria, Josep
i Jesús. La coneixem així perquè, encara que
Jesús va néixer a Betlem, Josep i Maria vivien
a Natzaret i allí van tornar després de néixer
el nen.
Jesús va viure allí quasi tota la vida. Va
aprendre a resar, a llegir, a jugar i va créixer
com qualsevol altre nen. Segurament Josep li
va ensenyar un ofici. I de la seva mare Maria
va aprendre a escoltar i obeir Déu.
I tu, d’on ets? I la teva família? Comenta amb els
companys els teus orígens.
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Vivim
Recorda els objectes i les joguines que conserves a la
teva habitació de quan eres petit.
Els tens afecte? Per què?
Completa aquesta taula assenyalant la joguina i quin
record et ve al cap:

Joguina

Em recorda

Com és la teva família? Digues alguna cosa que tingui
a veure amb ella. Quants sou? Fes un dibuix de la teva
família.
En molts llocs del món les famílies no poden estar unides
perquè els pares se’n van a treballar a uns altres països:
Coneixes alguna família a la qual li passi això?
Què sentiries si et passés això?
T’has adonat alguna vegada que a la família de Natzaret li
va passar el mateix?
Fes una llista de les coses que la teva família t’ha
ensenyat.
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Amb una altra mirada
Si tanquem els ulls, som capaços d’imaginar persones que no
són ara amb nosaltres. Tanca els ulls i pensa en cada una de
les persones que formen la teva família. Cada vegada que en
recordes una pots, sense obrir la boca, dir gràcies i regalarlos un somriure.

Valoració
En el dit polze tenim la nostra «empremta d’identitat»,
per la qual poden saber qui som. Dibuixa un cor gran
al quadern, pinta’t el dit i omple amb ell el cor.
Imagina que un pastor pot llegir a Jesús una carta teva,
què li posaries?
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Jesús cura una nena

Volem
Descobrir que Jesús es preocupa pels nens i els
malalts.
Adonar-nos que tot el que és difícil no és impossible.

Connectem
De vegades no anem a escola perquè ens fa mal
alguna cosa o estem malalts. Si ens fa molt de mal,
creiem que mai no ens recuperarem. Però els nostres
pares ens cuiden i ens donen les medecines que ens
permeten guarir-nos i tornar a escola.
Recordes l’última vegada que et va passar alguna cosa així?
Quant de temps vas estar sense anar a classe?
Què et van donar per curar-te?

Llegim Mc 5,21-24.35-43
Tot el món coneixia i estimava Jesús. El seguien i escoltaven
atents les coses que els explicava sobre Déu.
Un dia, passejant per la vora del llac, se li va acostar molt
nerviós Jaire, el cap de la sinagoga, i li va dir:
34

Jesús cura una nena

—Jesús, la meva filla s’està morint. Vine a casa meva, posa-li
les mans damunt i que es curi, si us plau.
Jesús se’n va anar amb ell. Mentre anaven de camí, van
arribar uns homes corrent i li van dir a Jaire:
—Deixa en pau Jesús. Ja no s’hi pot fer res. La teva filla acaba
de morir.
L’home es va omplir de pena i tristesa. Però llavors Jesús el va
agafar del braç i li va murmurar a cau d’orella:
—No tinguis por. Tingues fe i veuràs...
I se’n van anar a casa de Jaire. Els van acompanyar Pere,
Jaume i Joan, els amics de Jesús.
En arribar a casa van veure que hi havia
una cridòria tremenda. Jesús va preguntar:
—Per què ploreu?
Les persones que hi havia el van mirar
estranyats, van pensar que estava de
broma. Però ell hi va insistir:
—No està morta, sinó que dorm.
Llavors es van posar a riure i es van
burlar d’ell. Però Jesús va treure tothom
de la casa, va entrar a l’habitació, va
agafar la mà de la nena i li va dir:
—Talitha kum —que significa: Nena, et
parlo a tu: alça’t.
I en aquell moment, la nena es va posar a caminar. L’alegria
dels pares va ser enorme. Abans d’anar-se’n, Jesús els va
aconsellar que li donessin alguna cosa per menjar.
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Ens endinsem
Sabies que...
La sinagoga. Era el lloc on els israelites es reunien
tots els dissabtes per llegir la Bíblia i resar junts. A
cada poble n’hi havia una. Un cap s’encarregava de
tenir-ne cura. Jesús hi anava amb freqüència.
Avui hi ha moltes sinagogues en diferents parts
del món.

Comprendre el text
Quines frases són vertaderes i quines són falses?
Escriu les vertaderes al quadern.
— Jaire és el cap de policia del seu poble.
— Jesús va a casa de Jaire per curar la seva filla.
— Jesús diu que està dormint i no morta.
— La nena va tardar una setmana a curar-se.
— Jesús diu als seus pares que la portin al metge.
— La gent de la casa es burlava de Jesús.
Localitza entre aquestes caixes les paraules que estan
relacionades amb el relat.

Jaire
camí

ase
Jesús

cel talitha kum
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dones
malalta
font
nena
centurió
va curar alça’t

Jesús cura una nena

Copia i completa les frases que Jesús diu al relat.
No tinguis por
No està morta
Nena, et parlo
A qui li va dir Jesús aquestes paraules? Escriu al costat
de cada frase el nom de la persona a qui va dir Jesús
aquelles paraules.
Modela amb plastilina la nena al llit i Jesús curant-la.

Llenguatge simbòlic
La imposició de mans
Jesús va repetir moltes vegades el gest
de posar les mans sobre el cap de les
persones. Als nens els imposava les mans
per desitjar-los el bé, als malalts per
curar-los, als que havien fet coses dolents,
per perdonar-los. Amb les seves mans
Jesús els acollia a tots i els demostrava
que els estimava.
Pensa com expressaries amb les mans les accions
següents: saludar, mostrar afecte i demanar perdó.
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Vivim
Utilitza el codi per mesurar quant t’ha costat aprendre
aquestes accions:
Em va costar molt
Em va costar bastant
Em va costar poc
— Lligar-te les sabatilles.
— Vestir-te sol.
— Muntar amb bicicleta de dues rodes.
— Nadar.
— Llegir.
— Sumar.
Vas pensar alguna vegada que seria impossible arribar
a aconseguir-ho?
Pensa en quatre coses que serveixin per curar
i dibuixa-les al quadern.
A continuació fes una llista amb les persones que ens
ajuden quan estem malalts.
Les persones que eren a casa de Jaire es van burlar
de Jesús. Creien que no era veritat el que deia.
Al final, van comprovar que Jesús tenia raó. Recorda
algun conte en el qual els personatges es burlen
d’uns altres i finalment es penedeixen. Què es pot
aprendre d’aquests contes?
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Amb una altra mirada
Asseu-te bé a la cadira. Recolza les mans sobre la taula
amb els palmells cap amunt. Mira-les durant una estona en
silenci. Fixa’t bé en elles: les línies que hi ha, les formes dels
dits… I recorda què has fet o fas amb elles que ajuda
els altres i fa que se sentin bé.

Imagina que acaricies algú. Pots tancar els ulls i pensar en
aquella persona.

Valoració
Dibuixa la silueta d’una persona feliç al quadern.
Retalla-la.
Escriu un missatge a les persones que governen
en els països rics perquè es preocupin dels nens
malalts que no tenen medicaments ni ningú que
els ajudi.
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La pasqua de Jesús

Volem
Acostar-nos al final de la història de Jesús.
Destacar el valor de l’amistat, del lliurament per amor
als altres.

Connectem
Un experiment a classe. Hem omplert de terra un test
gran. Hi hem enterrat diverses llavors i les hem regades.
Ara toca esperar i veure què passa...
Has plantat alguna vegada llavors? Les llavors, a més
d’aigua i terra bona, què necessiten per créixer?
S’assembla en alguna cosa la llavor que vas sembrar
a allò que va néixer després? En què?

Llegim Mt 27,1-28,15
Aquesta és una història que ningú no acaba de saber per què
va passar. Jo la vaig llegir una vegada i em van dir que tot era
veritat. Costa creure-ho, però tal com ho vaig llegir, així t’ho
explico.
Jesús va ser un home que va passar fent el bé. Alguns li tenien
enveja i per això el van entregar perquè el condemnessin i el
matessin. Primer el van dur al cap dels romans:
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—Ets tu el rei dels jueus? —li va preguntar Pilat amb
un somriure burleta.
—Tu ho dius —va respondre Jesús.
I com que no li deia res més, es va adonar que només era
un pobre home. Així és que va pensar un pla: proposar a la
gent canviar aquell home per un assassí perillós. Però la
gent havia estat enganyada i cridaven que volien que morís
Jesús.
—Quin mal ha fet? —va preguntar Pilat de nou.
—Crucifica’l! –cridava sense més raons la gent.
Així que Pilat, per no defraudar la gent, el va lliurar perquè
el matessin.
Els soldats li van carregar la creu i li van fer una corona, però
d’espines! El van fer caminar fins a un bosc que s’anomenava
Gòlgota. Algú el va ajudar a dur la creu, que li queia.
Una vegada al bosc, el van alçar, i va dir:
—Déu meu, Déu meu, per què m’has
abandonat?
I així va morir.
Algunes dones amigues el van baixar
de la creu i el van ficar en una cova.
Al matí les dones van tornar al lloc i
s’hi van trobar un àngel que els va dir:
—No és aquí, ha ressuscitat!
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Ens endinsem
Sabies que...
Pasqua. Aquesta paraula significa «passar». També
és el nom de la festa en què els israelites recordaven la
fugida d’Egipte. Quan van passar de ser esclaus a ser
lliures.
El final de la història de Jesús té lloc en els dies d’aquesta
festa, per això parlem de la Pasqua de Jesús.

Comprendre el text
Completa aquestes frases en el quadern.
Pilat va preguntar a Jesús: «Ets tu

?».

Jesús va dir a la creu:

.

Les amigues de Jesús

.

Al matí, les amigues de Jesús

.

Assenyala la resposta correcta.
Jesús…
— es va barallar amb els romans.
— es va amagar a casa d’un amic seu.
— va donar la vida per cada un dels seus amics.
— es va fer amic dels romans.
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Entre la gent algú…
— li va portar menjar.
— el va ajudar a carregar la creu.
— va passar de llarg.
— va anar a buscar un metge.
Torna a llegir el relat i relaciona aquestes columnes.
Jesús escolta els que
l’insulten

i s’omplen d’alegria.

Jesús confia en Déu

i dóna la vida per ells.

Jesús es troba amb les seves
amigues

i no diu res.

Jesús estima els seus amics

i Déu l’escolta.

Escriu les paraules que Jesús diu a les seves amigues
quan es troba amb elles.

Llenguatge simbòlic
La Creu
És el senyal que identifica els amics de Jesús. Cada
vegada que la mirem ens recordem d’Ell perquè es
va lliurar (va donar la seva vida) per tothom. Jesús
vol que siguem amics de tothom com ell.
La creu recorda Jesús. Investiga a què o a qui recorden
l’estrella de David i la mitja lluna.
43

6

Vivim
Quines persones fan possible que tu puguis menjar,
vestir-te, anar a l’escola...? Escriu-ne els noms al
quadern. I al costat dels seus noms respon aquestes
preguntes:
a. Què fan per poder donar-te tot això?
b. Si en aquest moment et poguessin escoltar, què
els diries? Escriu-ho.
c. Si els ho poguessis agrair regalant-los alguna cosa, què
els regalaries? Dibuixa-ho.
La creu ens recorda aquella en què Jesús es va lliurar
als amics per amor. Dibuixa una creu gran al quadern
i decora-la amb colors alegres. Escriu paraules
afectuoses al voltant.
Hi ha moltes persones que com Jesús es lliuren
per amistat. Dibuixa petjades al quadern i escriu els
noms de les persones que coneguis que fan coses
per amor.
Pots pensar en:
— la família
— els amics
— l’escola
Què hauries fet tu si haguessis vist Jesús carregant
la creu camí del Gòlgota? Escriu una redacció
breu.
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Amb una altra mirada
Tanca els ulls i pensa en els amics. Recorda’n els noms en
silenci.
Repeteix moltes vegades, sense moure la boca, aquesta frase:
«És molt important estimar els amics».

Valoració
Fes un dibuix que representi el que més et sorprèn del
final de la vida de Jesús.
Imagina que és el teu aniversari i vols fer una festa. Fes
una llista amb les persones que convidaries perquè en
algun moment han fet alguna cosa per tu.
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Taller 2

Qui ets?
Volem
Valorar i gaudir dels moments de joc i celebració.
Saber més sobre els costums i la vida dels homes i dones
de la Bíblia.

Connectem
Quan arriben les festes de carnaval cal pensar en
la disfressa que portarem. Si haguessis de triar un
personatge bíblic per fer una disfressa, quin escolliries?
Per què?

Fem
Una disfressa bíblica
Material que necessites:
Teles de diferents colors

Pintures per a la cara

Bosses de plàstic

Cartolines i paper

Llana o cotó

Tisores

Investiga:
Pensa en les històries bíbliques que coneixes.
Tria un personatge que t’agradi.
Pregunta a alguna persona gran com podria anar vestit.
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Mans a l’obra:
1. Tria una tela gran i d’un color bonic.
2. Enrotlla-te-la al cos.
3. Confecciona amb paper i plàstic alguns objectes
que t’ajudin a assemblar-te al personatge: una
corona de cartolina si ets el rei d’Israel, un bastó
com el de Moisès, o una fona com la de David…
4. Amb la llana i el cotó pots fer els cabells o la
barba del teu personatge.
5. Finalment, pinta’t la cara per assemblar-te més
a ell.

A la Bíblia:
La Bíblia està plena d’històries
de personatges curiosos. Aquí
tens algunes idees que poden
ajudar-te a crear la disfressa.
Les dones: Usaven vestits
molt llargs que els arribaven
fins als peus i els cobrien els
braços. Es diu túnica. Els duien
ajustats a la cintura amb un
cinturó. Es tapaven els cabells
amb una tela gran que es diu
vel. I als peus duien
sandàlies. Es feien cues i quasi

sempre duien els cabells
recollits. Els agradava pintar-se
la cara.
Els homes: No portaven
pantalons! I també duien
túnica, però de tela diferent i
més fosca que la de les dones.
Duien els cabells llargs i solts.
Sobre la túnica portaven unes
cintes de tela en què hi havia
escrits alguns trossos de la
Bíblia. Així la recordaven
sempre!
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Unitat 1

Connectem

1. Pluja d’idees: El pas del mar Roig és un dels primers relats d’aventures
que apareixen en la Bíblia. Aproxima’t a la seva lectura rescatant el coneixement que tenen els alumnes sobre les peripècies d’altres personatges que
coneguin de pel·lícules, contes o històries que hagin sentit. Pots anotar-les a
la pissarra, relacionar-les amb els seus protagonistes i destacar els elements
comuns que hi ha. Segur que coincideixen amb les d’aquesta història bíblica!
2. Com en els contes: El narrador del relat de l’Èxode presenta la història
de l’alliberament d’Egipte com un gran joc de dolents i bons on al final
cadascú rep el premi merescut. És el mateix que passa en els contes: narren
unes accions a partir de les quals s’extrau un ensenyament o moralitat. A
partir d’un conte clàssic, com ara Els tres porquets, intenta introduir la lectura del pas del mar Roig tot mostrant:

— Els personatges que hi apareixen.
— Els fets ocorreguts.
— L’ensenyament final.

Llegim

3. Ambienta la lectura: Utilitza recursos senzills que ajudin a donar vivesa

i moviment al que expliques. Pots posar música de fons mentre llegeixes el
relat o pots acompanyar la lectura amb gestos que expressin la pressa, la
por i l’alegria dels egipcis, la velocitat amb què avancen els carros egipcis,
etc.

Sabies que...

4. Amplia i relaciona: El mar Roig és l’escenari de la narració. Pots connec-

tar la lectura amb alguna cosa del que hagin vist a Ciències socials o
Ciències de la naturalesa, com poden ser els rius i mars del seu entorn més
proper.
5. Els noms i els llocs: Amb freqüència els paratges naturals o urbans tenen

denominacions relacionades amb el seu aspecte o la seva història. Tria’n un
de la teva localitat per explicar la seva història i el perquè del seu nom.
Comprendre
el text

6. Paraules encadenades: Juga amb els alumnes a les paraules encadena-

des amb termes que estiguin relacionats amb la lectura: per torns, es van
encadenant paraules que han de començar per l’última lletra de la paraula
anterior; per exemple: israelita-avançar-ràpidament...
7. Com en el teatre: Divideix la pissarra en tres parts iguals a manera d’escenaris, numera’ls de l’u al tres, titula cada requadre amb els tres grans
moments de la narració: «Al desert», «Al mar» i «A la riba». Amb l’ajuda dels
alumnes, anota en cada requadre expressions, noms, sentiments, etc., que
apareixen en la lectura, de tal manera que puguin apreciar visualment l’evolució del relat.

Primària 2 Llibre del professorat Bíblia i escola

Llenguatge
simbòlic
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8. Les coses que hi ha al cel: La formació de núvols és un fenomen
atmosfèric. Convida els alumnes a convertir-se en meteoròlegs per un
moment: en paper continu, escriviu el nom de diferents estats climàtics
(núvols, pluja, neu…) i dibuixeu-ne els símbols.
9. On és?: La columna de foc i núvols serveix als israelites per orientar-se i
poder trobar el camí. Avui, els mapes serveixen per a una cosa similar.
Demana als alumnes que dibuixin un senzill mapa del carrer on viuen, i que
hi situïn casa seva i algunes botigues i edificis significatius propers. Després,
poden jugar per parelles a traçar rutes per anar de casa a la botiga, a la casa
d’un altre amic, etc.

Vivim

10. Tots aportem: Divideix la classe en grups de tres o quatre alumnes i
demana que en una quartilla escriguin o dibuixin una situació que els disgusta o molesta. Hauran de posar-se d’acord entre ells, ja que només poden
triar-ne una. Després, un portaveu l’exposa a la resta dels companys i, finalment, entre tots decideixen i valoren de millor a pitjor les situacions proposades.
11. Sóc protagonista: Demana que escriguin sobre una aventura que hagin

viscut en la qual hagin estat protagonistes (o que la dibuixin).

Amb una altra
mirada

12. Dramatització: En grups reduïts, representeu aquesta dramatització

breu:
NARRADOR: Fa molt temps, el poble d’Israel va sortir d’Egipte. La família de
Jacob va deixar de ser esclava del faraó.
GRUP 1: El mar, en veure’ls, va sortir corrent! Les muntanyes i la terra es van
moure!
GRUP 2: Què et passa, mar? Per què te’n vas corrent?
GRUP 3: De què tens por? De què tens por?
TOTS: El nostre Déu és un Déu gran. Té molt de poder. Fa que el mar es mogui
i que canviï de lloc!
NARRADOR: Amb l’ajuda de Déu, el poble va vèncer, va creuar el mar i va
començar una nova vida de felicitat.

Valorem

13. Aquí tens alguns suggeriments de lectures relacionades amb el tema per
a la biblioteca de l’aula:

El nen estel, Rachel Hausfater. Ed. Baula, col·l. Àlbums.
La fàbrica de núvols, Ceseli Josephus Jitta. Ed. Baula, col·l. Àlbums.
Contes del nen del temps, Alfred Rodríguez Picó. Ed. Baula.
El llarg viatge de l’arc de sant Martí, Elisenda Roca. Ed. Baula.

Samsó, que fort! Jt 15-17
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Unitat 2

Connectem

1. Els mitjans de transport: La història de Samsó parla de confiança i força,

dues qualitats que reuneixen també els mitjans de transport. Convida els
alumnes a anomenar diferents mitjans de transport, anota’ls a la pissarra i
relaciona:
Automòbil: Quan pugem al cotxe, confiem en la seva força per portar-nos.
Avió: Quan pugem en un avió, confiem que no caurà.
Vaixell: Quan pugem en un vaixell, confiem que no s’enfonsarà.
2. Es tracta de confiar: Demana dos voluntaris: un caminarà amb els ulls

embenats i l’altre el guiarà. Després, que intercanviïn els papers. Finalment,
avalua amb tots l’activitat: com us heu sentit?; teníeu por?; heu confiat en el
vostre company o companya?

Llegim

3. Amb mímica: Després d’haver llegit el relat i abans d’explicar res, dema-

na a un grup de voluntaris que representin amb mímica el que hagin entès.
És important que els gestos de lluita i força o els elements clau de la narració, com ara els cabells, apareguin representats amb claredat.
Sabies que...

4. Com els jutges: Realitza amb els alumnes un joc de rol a partir de situa-

cions concretes viscudes a l’aula. Per torns, un farà de jutge, ajudat per un
«tribunal» compost per un grup de companys. Primerament, has de fixar les
normes del joc i hauràs de moderar el desenvolupament. Algunes de les
«causes» poden ser:
– El meu company m’ha pres les pintures sense demanar-me-les.
– Algú parla sempre sense demanar permís.
– No es pot jugar amb tu, sempre vols guanyar.
– Alguns companys no escolten ni obeeixen el que diu el professor.

Comprendre
el text

5. Endevina endevineta: A Samsó li agraden les endevinalles. Demana als

alumnes que pensin en alguna que coneguin i que l’escriguin en un paper
que dipositaran en una capsa. Dividits en equips, hauran d’anar traient endevinalles de la capsa i intentar respondre-les entre tots.
6. La unió fa la força: Demana als alumnes que pensin en: un equip de futbol, una família, un grup d’amics. Després, convida’ls a pensar en el que
poden realitzar si estan junts i també si podrien fer-ho estant sols. A quina
conclusió arriben?
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7. Som diferents!: Fullegeu llibres de text o de la biblioteca de l’aula i con-

vida els alumnes a fixar-se en els diferents pentinats dels personatges que hi
apareixen. Són tots iguals? S’assemblen? En què es diferencien? I nosaltres,
anem tots pentinats de la mateixa manera?
Després, ajuda’ls a extreure alguna conclusió que els ajudi a conèixer-se
millor.

Vivim

8. Escrivim cartes: Demana que cada alumne pensi en un company o com-

panya en qui confiï molt i que li escrigui una carta per agrair-li una cosa concreta que hagi fet per ell o ella.
9. Em guardes un secret?: Si confiem en algú és perquè és capaç de ser
un bon amic. Demana’ls que recordin si alguna vegada han guardat en secret
alguna cosa molt important que algú els ha confiat. Poden escriure una petita redacció sobre el tema.
10. Per a què serveix la força?: Demana que, per parelles, inventin i dibuixin
una màquina que, amb la seva força, ajudi a millorar la vida de les persones.

Amb una altra
mirada

11. Llegeix en veu alta aquest text de la Bíblia:

Déu, jo t’estimo
perquè Tu sempre estàs atent
per escoltar el que he de dir-te
i cada dia obres molt l’orella
per escoltar les meves paraules.
Una vegada et vaig dir: «Senyor, ajuda’m!»
i Tu vas venir ràpidament
perquè m’havies escoltat.
Que bo que ets!
Demana als alumnes que expressin com s’han sentit en escoltar-lo.

Valorem

12. Aquí tens alguns suggeriments de lectures relacionades amb el tema per
a la biblioteca de l’aula:

Sóc un drac, T. Robberech. Ed. Baula, col·l. Àlbums.
Aventuras de Trufo y Rufo, Carmen García Iglesias Ed. Edelvives, col·l. Ala
Delta, sèrie vermella.

David, el rei amic de Déu 1 Sa 17

08

Unitat 3

Connectem

1. Podem fer moltes coses: Proposa als alumnes una pluja d’idees en la
qual cadascun pensi una activitat que pot o sap fer. Anota-les en una cartolina gran en forma de mural. Després, demana que cadascú escrigui el seu
nom a sota de l’activitat.
2. Grans i petits: Col·loca els alumnes per parelles, intentant ajuntar els que

tenen diferent alçada, i demana’ls que pensin avantatges i inconvenients de
ser alts o baixos.

Llegim

3. Lectura dramatitzada: Tria l’alumne més alt i el més baix. Llegiu junts la

narració. Pots fer de narrador, i els alumnes, de David i Goliat.
4. Lectura invertida: Atreveix-te a canviar els papers: fes el paper de David,

que l’alumne més baix faci de Goliat, i el més alt, de narrador. Després, intercanvieu de nou els papers; així es veurà més fàcilment que l’alçada o l’edat
no són el més important en aquesta narració.
Sabies que...

5. Investiga: Els nens i nenes són molt importants en la Bíblia. Així ho indi-

quen la història de David i altres com la de Samuel (1 Sa 3,1-11) o Jesús (Lc
2,1- 20). Demana als alumnes que recordin alguna cosa del que saben d’aquests dos últims i ho comparin amb el que han après de David. Dibuixa tres
columnes a la pissarra i apunta-hi els suggeriments dels alumnes.
6. Amb les mans: Demana als alumnes que, en un foli o quartilla de paper

blanc, dibuixin la silueta d’un nen o nena, la retallin i hi escriguin un sentiment propi dels nens i nenes (alegria, felicitat, etc.). Uniu totes les siluetes i
formeu una cadena que us serveixi per decorar l’aula.

Comprendre
el text

7. Identifica els objectes: Dibuixa a la pissarra una ovella, una armadura,

una fona i una corona de rei. Pregunta als alumnes: «Coneixes algun d’aquests objectes que apareixen en la narració? Escriu el nom sota cadascun
d’ells».
8. Busquem qualitats: Copia a la pissarra l’acròstic següent i juga amb els
alumnes a completar-lo amb dades de David que apareixen en la lectura,
com són la seva feina, les seves qualitats i les qualitats que se li suposen de
la llista següent:

ordenat, amable, educat, espavilat, jove, ros, moreno
D
V _ L _ _ T
J _ _ E
E _ P _ _ _ L _ T
L _ _ I _ _ _ _ R
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Llenguatge
simbòlic

9. Amb gestos: Divideix el grup en dos equips i situa’ls l’un enfront de
l’altre. Tria un portaveu en cada equip. Després, vés suggerint-los diferents activitats que faria David al camp com a pastor o com a soldat (lluitar, pasturar el ramat, dirigir les tropes, protegir les ovelles del llop…). Les
aniran representant per mitjà de gestos i l’equip contrari haurà d’endevinar-les.

Vivim

10. Relaciona: Abraham, Moisès i David tenen una cosa en comú: són pastors. Demana als alumnes que imaginin i dibuixin una trobada entre aquests
tres personatges bíblics que ja coneixen.

Amb una altra
mirada

11. Pregunta: Planteja als alumnes aquestes preguntes: «Recordes algun

conte o història on algú venci un enemic més fort?»; «I tu, has pogut amb
alguna cosa que creies que era més fort que tu?»
Després, demana que escriguin les respostes al quadern.
12. Modela: Demana que fabriquin amb plastilina o pasta de modelar un

objecte que sàpiguen utilitzar, com ara un llapis o una pilota.
13. Dibuixa: Demana que imaginin un lema que resumeixi el que han après
de la història de David. Entre tots, escriviu-lo amb lletres boniques en paper
continu; que cada alumne realitzi una tasca en la confecció del mural, aportant el que millor sap fer.

Valorem

14. Exercici de relaxació: Amb els ulls tancats i una música de fons, llegeix

en veu alta el poema que apareix en aquest apartat i demana que vagin imaginant el que passa. Deixa després un temps breu de silenci. Al final, poden
expressar com s’han sentit en aquest moment.
15. Aquí tens alguns suggeriments de lectures relacionades amb el tema per
a la biblioteca de l’aula:

El meu pare va ser rei, T. Robberech. Ed. Baula, col·l. Àlbums.
Rodando, rodando, Marianela Terzi. Ed. Edelvives, col·l. Ala Delta, sèrie vermella.
El monstruo peludo, H. Bichonnier. Ed. Edelvives, col·l. Ala Delta, sèrie vermella.

El naixement de Jesús Lc 2,1-10

10

Unitat 4

Connectem

1. Nadal: Els relats del naixement de Jesús ens traslladen al temps de Nadal,

quan sembla que moltes coses del nostre voltant es refereixen a l’inici de la
història de Jesús. Demana als alumnes que recordin objectes (pandereta,
adorns...); festes (Nit de Nadal, Reis...), i activitats (cantar nadales, visitar la
família...) relacionades amb el Nadal.
2. Família: De vegades, no tots els membres d’una família viuen al mateix

lloc i, per reunir-se, han de viatjar. Rescata l’experiència dels alumnes
sobre:
– Els viatges que han fet a altres llocs.
– Què van anar a visitar.
– Raons del viatge.
Llegim

3. Amb música: Tria alguna nadala popular que parli del naixement de Jesús

i escolteu-la abans de la lectura. Després, compareu la informació del relat
amb la de la cançó cercant semblances i diferències.

Sabies que...

4. En un mapa: En un mapa de Palestina, assenyala Natzaret i Betlem, que
apareixen en el relat, i mostra als alumnes el possible itinerari que van seguir
Josep i Maria en el seu viatge.
5. Amb les mans: Encara que Betlem és el nom d’una localitat, l’associem
a les representacions del naixement de Jesús. Demana als alumnes que
pensin en el seu poble o ciutat i després tractin d’«actualitzar» el pessebre
situant el naixement de Jesús prop d’algun monument representatiu d’aquest.

Comprendre
el text

6. Dibuixa i relaciona: Dibuixa a la pissarra els objectes següents i demana
als alumnes que indiquin quins pertanyen a un pastor. Escriviu-ne el nom a
sota: guineu, tisores de podar, bastó, timó de vaixell, formatges.
7. Perquè es fa una llista?: Aprofitant la seva presència en la narració, pre-

senta als alumnes el concepte de llista. Elaboreu diferents llistes:
– Dels nens i nenes de la classe.
– Dels que practiquen algun esport.
– Del que cal per celebrar un natalici.
– Dels llocs que han visitat.
– Dels membres de les seves famílies.
8. Amb els sentits: Torna a llegir en veu alta el relat i atura’t cada vegada

que hi trobis una referència a algun dels cinc sentits. Divideix la classe en
cinc equips i assigna un sentit a cadascun. Cada grup haurà d’explicar als
companys el que veuen, escolten, oloren, etc.
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Llenguatge
simbòlic

9. Modela: Demana als alumnes que imaginin com seria la vida de la família

Vivim

10. Redacció: Proposa un concurs de redacció amb el tema «Imagina que un

de Jesús a la seva casa de Natzaret i que recreïn amb plastilina o pasta de
modelar alguna cosa del que han imaginat. Després, poden inventar una
història que doni vida als ninots que han fet.

pastor pot llegir-li a Jesús una carta teva, què li escriuries?»
11. Com els músics: Anima’ls a compondre una nadala a partir del que han

après del naixement de Jesús. Seguiu aquests passos:
– Trieu una música que els agradi o els resulti coneguda.
– Escriviu les estrofes a partir de rimes senzilles o rodolins.
– Acompanyeu la cançó amb instruments nadalencs.
– Interpreteu la cançó junts a classe.

Amb una altra
mirada

12. Sentiments: Demana als alumnes que seguin a la cadira amb l’esquena

ben recolzada i les mans esteses sobre el pupitre. Vés anomenant els personatges del relat i convida els alumnes a imaginar com se sentiria cadascun d’ells la nit de Nadal:
– Josep, quan no va trobar allotjament en cap lloc.
– Maria, quan va contemplar al seu fill nounat.
– Els pastors, quan van veure i escoltar el missatge de l’àngel.
– Un nen pastor que va arribar el primer al portal de Betlem.

Valorem

13. Aquí tens alguns suggeriments de lectures relacionades amb el tema per

a la biblioteca de l’aula:
Un tresor molt ben guardat, Josep M. Chordà. Ed. Baula Edelvives, col·l.
Albades Infantil, sèrie blava.
D’on surt aquesta nena?, A. Bertron. Ed. Baula, col·l. Ala Delta, sèrie vermella.
La mainada de la reina, T. Lenain. Ed. Baula, col. Ala Delta, sèrie vermella.

Jesús cura una nena Mc 5,21-24.35-43

12

Unitat 5

Connectem

1. Pluja d’idees: El relat de la curació de la filla de Jaire parla de la malaltia
i la salut, dues realitats que els nens i nenes coneixen bé i que acompanyen
l’ésser humà al llarg de la vida. Demana als alumnes que recordin paraules
relacionades amb aquests dos camps semàntics. Dibuixa a la pissarra dos
grans quadres i vés apuntant-hi les aportacions dels alumnes. Pots orientar
la pluja d’idees suggerint noms de malalties que coneguin, persones que ens
ajuden quan estem malalts, coses que ens passen quan emmalaltim, com
ens sentim quan estem malalts i ens recuperem.
2. Les aparences enganyen: Fes el joc següent:

Dibuixa a la pissarra: unes ulleres, una senyora grossa, un senyor amb el
cabells blancs.
Pregunta: per a què serveixen les ulleres? (per veure-hi millor); per què ha
engreixat aquesta senyora? (perquè ha menjat molt); per què aquest senyor
té els cabells blancs? (perquè és una persona gran).
Després, mostra’ls que les coses no sempre són com semblen: si les ulleres
són fosques, ens protegeixen del sol; la senyora pot estar embarassada; el
senyor pot haver canviat el color dels seus cabells perquè li agrada el color
blanc.

Llegim

3. Amb dibuixos: A l’estil de les auques, il·lustreu la història. Divideix el relat

en escenes i demana als alumnes que les dibuixin sense text en cartolines
grans o paper continu. Després, seran ells els que explicaran la narració ajudant-se dels seus dibuixos.

Sabies que...

4. Com els periodistes: Introdueix els alumnes en el concepte de parròquia

i rector, per similitud amb la sinagoga. Poden fer una «entrevista» al professor o professora de religió perquè els indiqui les característiques fonamentals de la parròquia.

Comprendre
el text

5. Els personatges del relat: Llegeix el relat en veu alta i demana als alumnes que anotin al quadern els noms dels personatges que hi van apareixent.
Després, al costat del nom, poden anotar també alguna qualitat que aparegui reflectida en la narració. Com per exemple: Pere, Jaume i Joan - acompanyen Jesús; la nena - està adormida.
6. Tres moments: L’acció es desenvolupa en tres moments fonamentals: la
trobada de Jaire amb Jesús a la vora del mar, els amics de Jaire demanen que
Jesús no sigui molestat al carrer, la curació de la nena a la casa.

Dibuixa a la pissarra un rellotge amb manilles. Imagineu entre tots el temps
que va esmerçar Jesús en cadascuna d’aquestes accions i marqueu-les al
rellotge que has pintat.
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7. A casa: Jesús va a casa de Jaire i allí guareix la nena. No obstant això, a

casa, a més de guarir-nos quan estem malalts, podem fer moltes més coses.
Demana als alumnes que facin un dibuix de casa seva on es vegin les diferents habitacions i el que hi fan habitualment:
– A la cuina: la mare i el pare preparen el menjar.
– Al saló: mirem junts la televisió.

Llenguatge
simbòlic

Vivim

8. Amb pintura de dits: En una gran tira de paper continu estampeu les

mans impregnades de pintura de diferents colors. Escriviu amb lletres boniques «Amb les nostres mans podem...» i enumereu activitats que es poden
realitzar amb les mans.

9. Redacció: Anima els alumnes a escriure entre tots una carta a un com-

pany que no hagi pogut venir a classe perquè està malalt. Segur que quan la
rebi es posa molt content!
10. Com podem ajudar-nos: Demana que cada alumne pensi en alguna

cosa que li resulti molt difícil de fer si està sol i que l’escrigui al quadern.
Després, llegiran en veu alta el que han escrit i els altres aportaran idees que
puguin ajudar a aconseguir aquests «impossibles».

Amb una altra
mirada

11. Llegeix en veu alta aquest text de la Bíblia:

Senyor, Tu ets per a nosaltres com una tenda de campanya
on ens sentim segurs.
Des que érem petits, Tu has cuidat de nosaltres;
perquè ets un Déu bo.
Queda’t sempre amb nosaltres,
i omple’ns de força cada matí,
per treballar junts.
Després, demana que, en grups petits, s’agafin de les mans i sentin que no
estan sols perquè tenen l’ajuda dels companys.

Valorem

12. Aquí tens alguns suggeriments de lectures relacionades amb el tema per
a la biblioteca de l’aula:

La mare té angines, de Maya Nahum-Valensi. Ed. Baula, col·l. Ala Delta, sèrie
vermella.
¡Sólo a mí me pasa!, Gabriela Kaseman. Ed. Edelvives, col·l. Ala Delta, sèrie
vermella.

La Pasqua de Jesús Mt 27-28,15

14

Unitat 6

Connectem

1. Som amics: Proposa un joc als alumnes: Cada alumne ha de triar un altre
company que consideri amic seu. Després, cada parella ha de triar-ne una
altra, fins que tots quedin units i no hi hagi cap grup o parella sol.
Al final, demana que expressin què ha fet possible que, estant sols al
començament, hagin acabat tots units.
– Quines dificultats hi ha hagut?
– Com han reaccionat quan els han triat?
– Què és millor: estar sols o comptar amb els altres?

2. Inventa el final de la història: Inventa una història i explica-la als alum-

nes. Descriu un protagonista bo que viu moltes aventures i té amics i amigues que l’estimen. Al final, ensopega amb un adversari poderós i… Com
acaba? Demana als alumnes que concloguin la història escrivint-la al quadern. Podeu passar una estona divertida escoltant les seves creacions.

Llegim

3. Amb música: Selecciona tres fragments de música instrumental: el pri-

mer ha de suggerir misteri/intriga; el segon, malenconia/pena/tristesa; el
tercer, alegria desbordant.
Demana que l’escoltin amb atenció i en silenci. Després pregunta: Tota la
música és igual? En què es diferencia? Què us ha agradat més?
Llegeix a continuació el relat de la pasqua de Jesús.
Sabies que...

4. Les festes: Mostra als alumnes la importància de les festes i les celebra-

cions. A partir del calendari, repassa amb ells les principals festes que se
celebren cada mes. Com és lògic, apareixeran celebracions civils i altres de
religioses, directament vinculades amb Jesús. Apunta-les a la pissarra i classifica-les segons que siguin civils o religioses, i nacionals o locals.
Després, podeu confeccionar un calendari de festes que us recordi les que
celebrareu al llarg del curs.

Comprendre
el text

5. Els passos de Jesús: Llegeix el relat en veu alta i divideix els alumnes en
tres grups que es convertiran en «detectius» que segueixen els passos de
Jesús. Han d’anotar al quadern, a tall d’«informe»:

– Grup 1: Els llocs per on va passant Jesús al llarg de la narració
– Grup 2: Les persones amb què es troba
– Grup 4: Les accions que fa
A quina conclusió arribeu? Escriviu les conclusions a la pissarra.
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6. Les paraules de Jesús: Convida els alumnes a subratllar les paraules de
Jesús que apareixen en la narració. Després, hauran de crear un còmic on
aquestes paraules apareguin als globus dels personatges.

Llenguatge
simbòlic

7. Amb il·lustracions: Demana als alumnes que observin les diferents representacions de Jesús que poden trobar al llibre de text o a La nueva petita
Bíblia (Projecte Tanak, Edelvives) i que contestin a les preguntes següents:

Com és Jesús? Què fa? Hi ha una cosa comuna en totes les representacions?
Quines coses noves apareixen en les il·lustracions de la Pasqua? Com està
Jesús en la creu?

Vivim

8. El valor de l’amistat: Mostra als alumnes la connexió que hi ha entre
important i valuós, que no sempre s’identifica amb car. Ajuda’t d’alguns
exemples: un bon cotxe té bones qualitats i per això és car; un futbolista
famós sap jugar bé i els equips importants volen tenir-lo; però hi ha coses
molt importants i valuoses que no es poden comprar, com ara l’afecte del
pare i la mare, els bons moments que passem amb un bon amic… Demana
que completin aquesta llista.

Després, podeu fer una mural en el qual apareguin totes aquestes coses que
«no tenen preu».

Amb una altra
mirada

9. Llegeix en veu alta aquest text, que expressa l’alegria de les dones de la

Bíblia:
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 a tots.
Per a cadascú té un regal:
als qui passen fam els dóna menjar,
als últims els posa en el primer lloc
i als petits els fa sentir-se grans.
Que bo que és Déu! Que bé que es porta!.

Valorem

10. Aquí tens alguns suggeriments de lectures relacionades amb el tema per
a la biblioteca de l’aula:

En Roc es queda sol, T. Lenain. Ed. Baula, col·l. Ala Delta, sèrie vermella.
Tomàs i el llapis màgic, Ricardo Alcántara. Ed. Baula, col·l. Ala Delta, sèrie vermella.
Paco y Álvaro, René Escudié. Ed. Edelvives, col·l. Ala Delta, sèrie vermella.

