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Aquesta col·lecció, Bíblia i Escola, està pensada perquè els nens i
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 altres
propostes didàctiques amb què us ajudaran en aquest acostament 
a la Bíblia.

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

T’han convidat alguna vegada a una festa?

Segur que sí.

Els aniversaris, quan ens ajuntem amb els amics o la família, són
moments de celebració i alegria: hi ha menjar per a tothom i sempre
ho passem bé.

Les pàgines de la Bíblia estan plenes de trobades sorprenents en les
quals homes, dones i nens es troben per  menjar junts i compartir el
seu aliment. A Jesús també li agradava reunir els amics per  menjar
amb ells i passar una estona divertida al voltant d’una taula, i va voler
que tothom tinguessin pa de sobres per poder viure en pau.

En aquest quadern trobaràs moltes històries que parlen de festes, de
menjars i de persones que van aprendre alguna cosa de Déu mentre
saciaven la seva gana i gaudien sentint-se amics.

Estàs convidat a asseure’t al costat dels caminants del desert i a
gaudir del mannà i les guatlles, també t’esperen a Canà per celebrar
unes noces, ah!... i tens un lloc reservat al costat dels amics de Jesús
en el sopar de comiat.

T’ho perdràs?

Vine, aquí hi ha pa per a tothom.

Volem recordar-te que els textos bíblics són adaptacions perquè les
entenguis bé, per això trobaràs algunes coses diferents si les llegeixes
a la Bíblia.
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1

Feia tanta calor aquell dia que Abraham estava prenent la fresca a la porta de 
la seva tenda (ja que en aquella època vivien anant d’un lloc a un altre i usaven
tendes per dormir). Havien muntat les tendes prop d’un alzinar anomenat
Mambré. De sobte, es va adonar que tres homes se li acostaven. Va pensar
que era una visita important i va alçar-se per convidar-los a menjar:

—Amics! No passeu de llarg! Demanaré a un criat que us netegi els peus i us porti
pa per recobrar forces.

—Gràcies —li van respondre amablement.

Llegim Gn 18,1-15

Connectem
L’any passat un grup de segon de primària va anar a la granja-escola.

Havien preparat el viatge durant moltes setmanes. Havien fet la motxilla
amb il·lusió. El viatge va ser una mica llarg però va valdre la pena. En arribar,
es van quedar una mica sorpresos. Hi havia una tanca gran i la porta estava
tancada. La professora va trucar per telèfon per veure què passava.

Van estar esperant més d’una hora sense saber res. Al final, hi va arribar
un cotxe, en va baixar un home amb barba i els va explicar que els
esperaven a l’endemà. Però per fi hi van entrar i van gaudir tota la
setmana de l’estada allí!

Com ens sentim quan arribem a un lloc i ningú no ens rep?

A continuació llegirem el que els va passar a tres persones que anaven
de camí i van tenir molta sort.

Volem

Conèixer com Déu va complir la promesa que va fer a Abraham.

Valorar com és d’important acollir bé totes les persones.

Una visita inesperada
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Abraham va anar ràpidament a dir-li a Sara, la seva muller, que pastés el pa i va
triar un bon vedell perquè el rostissin. A més els va servir el menjar amb una mica
de llet i mató.

—Ummm! Sí que ens has tractat bé! Et farem un gran regal.

Ells sabien que Abraham i Sara tenien de tot, però no eren feliços perquè no
tenien cap fill i ja eren molt vellets per  poder-ne tenir. Un d’ells li va dir:

—Quan tornem a veure’ns, Sara haurà tingut un fill.

Sara, que escoltava dins de la tenda, en sentir-ho es va posar a riure dient:

—Però com hem de tenir un fill si som dos vells! —I no parava de riure.

Ells la van escoltar i es van sorprendre. Ella negava que hagués rigut d’una cosa
tan impossible, per això li van dir:

—Per ventura creus que hi ha alguna cosa difícil per a Déu? Doncs quan ens
tornem a veure, hauràs tingut un fill.

Sara i Abraham van recordar llavors la promesa que Déu els havia fet la primera
vegada que va parlar amb ells.

Una visita inesperada
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Comprendre el text

Ens endinsem

Sara i Abraham reben Déu per mitjà de la visita d’aquests tres homes. 

En el quadre següent apareixen personatges de la Bíblia que han rebut
una visita de Déu i que ja coneixes. Copia’l i completa’l al quadern:

Anota al quadern els gestos que fa Abraham i que demostren la seva bona
acollida als visitants.

10

Sabies que...

Practicar l’hospitalitat.  Les persones a Israel viatjaven
contínuament, i anaven d’un lloc a un altre (eren nòmades, recordes?).

En els seus desplaçaments, que de vegades duraven mesos i fins i tot
anys, es quedaven a les cases dels familiars i amics per passar allí una
temporada.

Si eren a l’estranger buscaven persones del seu país, que havien d’obrir-
los a casa seva i oferir-los menjar i un lloc per descansar.

Abraham i Sara practiquen l’hospitalitat, ofereixen casa seva i el seu menjar
als qui arriben des de lluny, i posen a la seva disposició tot el que tenen.

Personatge Rep Déu en...

Moisès L’esbarzer que crema

Samuel

Maria

Els amics de Jesús

1
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Una visita inesperada

El número tres

El número tres apareix moltes vegades a la Bíblia. Quan algú és
molt bo es diu que és bo, bo, bo, fins a tres vegades. S’utilitza per
parlar d’alguna cosa que ja s’ha acabat, que està completa o que
és perfecta; per això, en moltes ocasions es relaciona Déu amb el
número tres:

— Tres homes visiten Abraham i Sara.

— Déu és molt bo, per això és «Sant, Sant, Sant».

— Han de passar tres dies des que Jesús mori perquè els seus
amics s’adonin que viu per sempre.

Llegeix aquestes frases i contesta al quadern:

— Quan es dóna la sortida en una cursa?

— Quants desitjos se li demanen a un geni?

— Quants llocs hi ha en un podi?

— Completa-ho amb alguna situació més que coneguis.

Llenguatge simbòlic

Imagina la taula amb el menjar que Abraham i Sara preparen per als
visitants i dibuixa-la al quadern:

Respon al quadern després de tornar a llegir el relat.

— Quina promesa fa Déu a Sara i Abraham?

— Quins inconvenients hi veu Sara?

— Com reacciona Sara?

— Què li contesten?

— Quant de temps tardarà a complir-se?
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Vivim1

Abraham i Sara ajuden els qui arriben preparant menjar per a ells. Escriu
al quadern com pots ajudar les persones següents quan arriben  a casa
teva:

El pa, la llet i la carn són aliments bàsics en la dieta de la majoria 
dels éssers humans. Selecciona entre els aliments següents quins són
importants perquè creixis d’una manera sana i equilibrada:

— Fruita — Ous — Llaminadures — Llegums

— Hamburguesa — Pa — Peix — Xocolata

— Carn — Verdura — Galetes — Llet

Rentar els peus a qui arriba és la manera jueva de saludar i acollir. Escriu
i dibuixa al quadern diferents gestos que utilitzem les persones per
saludar-nos i acollir-nos.

— Una abraçada.

Quan arriba... Puc ajudar...

El meu pare Fent-li un petó

La meva mare

Els meus avis

Un veí

...
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Una visita inesperada

T’has parat a pensar alguna vegada en la gran quantitat de coses que hi ha al nostre
voltant i en les quals no ens fixem?

• Observa la classe des del lloc en el qual estàs assegut i centra l’atenció en
alguna cosa en què mai no t’havies fixat. Poseu en comú la tria de cada un.

• Repeteix l’exercici anterior acostant-te a una de les finestres de classe.
Escriu, a continuació, unes línies sobre allò que t’ha cridat l’atenció i que mai
no havies vist.

Amb una altra mirada

De les paraules següents escull les que millor reflecteixen la manera en
què Déu va complir la seva promesa a Abraham. Escriu al quadern una
redacció breu sobre Abraham amb les paraules que has triat.

— Diners – Fill – Palau

– Ramat – Trofeu – Terra

Descriu al quadern en cinc passos com acolliries un nou company 
o companya que arribés avui a classe.

Valoració

63430_BibyEsc_3Prim_baula_63430_BibyEsc_3Prim_baula  14/03/16  13:37  Page 13



2

14

Caminar pel desert és molt pesat. Els israelites feia temps que ho feien quan van
sentir gana. Van començar a recordar com menjaven quan eren esclaus a Egipte:

—Allí teníem sempre el mateix, però menjàvem fins a afartar-nos! —cridaven.

Llegim Ex 16,1-35

Connectem
La Sofia ha sortit de classe aquesta tarda i se n’ha anat al conservatori,
on rep classes de piano. En acabar se n’ha anat a entrenar-se a bàsquet
amb les companyes de classe. Molt cansada, ja de nit, ha arribat a  casa
seva morta de gana:

—Papa, el sopar!

El pare no li contesta, i ella, després d’uns minuts, s’enfada i torna a
cridar:

—Papa! Tinc gana!

La Sofia no s’ha adonat que el pare està allitant la seva germana petita,
que es desperta pels crits que ha fet.

Què podria haver fet la Sofia? Què hauria passat si la Sofia no hagués
estat impacient?

A continuació llegirem el que li va passar al poble d’Israel, que sembla
que va perdre una mica la paciència.

Volem

Descobrir com cuida Déu el seu poble al desert.

Aprendre a esperar i a confiar en les persones que ens estimen.

Tenim gana!
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I protestaven contra Déu i Moisès a tothora. Van arribar a pensar que Déu 
els deixaria morir de fam i set al desert. Per això Déu li va dir a Moisès:

—Jo faré que us plogui pa del cel. Cadascú prendrà el que necessiti per a aquest
dia i res més. El dia anterior al dissabte en prendreu el doble. I espero que
compliu el que us dic.

I així ho va fer saber Moisès a la resta del poble. I els va anunciar que Déu 
els donaria a la tarda carn i al matí el pa.

Tal com va prometre, aquella tarda va arribar una bandada de guatlles que van
poder caçar, i al matí va aparèixer com una capa de rosada i gebre, a la qual van
anomenar mannà, i que tenia gust de pa. Després d’agafar-lo Moisès els va
recordar:

—Aquest és el pa que Déu us dóna per menjar, perquè vegeu que és el vostre Déu
i cuida de vosaltres.

Molts israelites prenien la ració que els tocava, però no tothom va obeir i als qui
en van acumular amb avarícia, se’ls va podrir. Tots els dies, menys el dissabte, 
que era el dia de descans dedicat al Senyor, agafaven   el mannà per alimentar-se. 
I fins a arribar a la Terra Promesa van poder agafar el seu aliment durant els
quaranta anys que va durar el viatge pel desert.

Tenim gana!
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Comprendre el text

Ens endinsem

Llegeix una altra vegada el relat i copia al quadern les respostes
correctes:

— El poble d’Israel protesta perquè té gana.

— Caminar pel desert és fàcil perquè és pla.

— Moisès compra menjar per a tothom.

— Déu escolta la protesta dels israelites.

— Els israelites estaven contents perquè havien sortit d’Egipte.

— Déu i Moisès dialoguen per trobar una solució.

— Déu fa ploure pa del cel.

Elabora una llista al quadern amb les qualitats de Déu que apareixen 
en el relat. Per exemple:

— És com una mare que escolta els seus fills quan li demanen alguna cosa 
que necessiten.

Sabies que...

El dissabte és el dia més important de la setmana a Israel, per això en
el calendari jueu les setmanes acaben en dissabte, que és per als homes
i dones de la Bíblia el dia que Déu va voler descansar després de la
Creació.

El dissabte a Israel és dia de festa i per això no es pot treballar ni fer
tasques; és un dia dedicat a Déu i s’empra per descansar, resar i estar
amb la família.

Aquesta és la raó per la qual els israelites agafen el doble de mannà 
el dia sisè: així poden menjar també el dissabte sense haver de sortir 
a buscar-lo.

2
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Tenim gana!

El mannà

Mannà significa ‘pa del cel’. És l’aliment que el poble d’Israel rep
en el seu camí pel desert, gràcies al qual poden avançar cap a la
Terra Promesa.

El mannà és un regal que Déu fa al seu poble: després de la
sortida d’Egipte, Ell continua cuidant Israel, el protegeix i es
manté a prop dels caminants.

En el mannà els homes i dones de la Bíblia reconeixen una
qualitat de Déu: la preocupació que sent per cada un d’ells. El
Déu d’Israel és un Déu que escolta i atén les peticions del seu
poble.

«El mannà era com una capa de gebre». Dibuixa al quadern un paisatge
que estigui cobert per gebre.

Llenguatge simbòlic

Alguns israelites no s’acaben de fiar de Déu i agafen més mannà del 
que necessiten, però se’ls podreix. Busca en aquesta sopa de lletres tres
sinònims d’avarícia i escriu-los al quadern. A continuació, escriu tres
antònims (paraules que expressen idees oposades o contràries).

Déu manté el poble amb aquest aliment durant quaranta anys. Calcula
quants quilos de mannà consumirà una família en un mes si cada dia
n’agafa 500 g. Recorda que el sisè dia n’agafen el doble per no treballar 
el dissabte.

A F G S D A S T O T A C A N Y E R I A

E E H S B N R E S T I C U I J L Ç A S

A D T R T S K N H Z A C F L D M M H Y

L M N M F I E E H S B G R E I T I B U

A S E L P A I D T R Ç P N L Y I A I F

M O T I E C O B D I C I A I M P I C Y

K Ç Ç N M A O E E H S B G R E S I C U

Ç A S J O P T E E L L B G R E I I O C

Ç A S E E G O I S M E D N K M T N O Y
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Vivim2

Caminar pel desert és complicat: no hi ha menjar, és difícil trobar aigua…
Per això és fàcil desesperar-se. Pensa en situacions en què tu també
perds la paciència, anota-les al quadern i escriu al costat què pots fer 
per calmar-te.

«Pa del cel» és una manera de dir que Déu el dóna gratuïtament. Fes, amb
les teves mans (dibuixa, retalla, pinta, munta, modela…) un objecte que
després puguis regalar a una persona que estimes.

El relat de l’èxode ens ensenya a compartir i a viure només amb el que és
necessari (ni més ni menys). Tres de cada quatre persones al món no
tenen el necessari per viure (menjar i aigua), mentre que a l’altra part li’n
sobra. Escriu una idea que pugui posar-se a la pràctica per intentar
canviar aquesta situació. Posa-la en comú amb els companys.

Déu escolta la protesta del poble i actua. Avui en dia hi ha moltes
situacions al nostre voltant que són injustes i ningú coneix. Dialoga en
parella amb el teu companya/a: quines reclamacions podeu presentar 
per millorar la vida de les persones que viuen amb vosaltres? Escriviu-les 
i compartiu-les amb els altres.

Situacions en què 
es perd la paciència

Què puc fer

Quan el meu germà no em deixa
els torns del joc.

Fer un horari i respectar jugar amb
la consola de joc.

... ...
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Tenim gana!

Pensa en silenci: quines persones són pacients amb tu? Per què ho són? Amb
quines persones ets pacient? Amb quines no?

Fes l’exercici següent: agafa un llapis i intenta deixar-lo de punta damunt la taula
sense cap altre suport. Intenta-ho moltes vegades i anota al quadern el que vas
sentint.

Ara pensa i contesta: si tu fossis aquest llapis i necessitessis aguantar-te, qui no es
cansaria de posar-te dret?

Amb una altra mirada

Identifica i escriu les accions que Déu realitza amb el seu poble després
de la sortida d’Egipte que indiquen cura i preocupació per ells.

Anota al quadern quines coses pots dir que mostren que confies en:

— els teus pares

— el teu professor/a

— els teus amics

Valoració
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Després que Jesús va haver triat els seus amics (els seus deixebles), van ser
convidats, juntament amb la seva mare, Maria, a un casament que se celebrava
en un poble anomenat Canà de Galilea.

Durant la festa Maria es va adonar d’una cosa i li va dir a Jesús:

—No els queda vi. 

El vi era necessari a les festes per alegrar els convidats.

Llegim Jn 2,1-12

Connectem

Avui l’hora del pati no ha acabat molt bé. El professor ha hagut de
separar en David i en Gonçal perquè s’estaven barallant mentre en Lluís
plorava i els altres companys miràvem l’escena molt tristos. Moments
abans estàvem jugant tothom junts al tren, molt contents. El professor
intentava que li expliquéssim què havia passat però tots parlàvem
alhora i no ens entenia.

Llegeix la història i intenta imaginar què fan i per què ho fan.

Què els pot haver passat abans? Què els diries tu a cada un?

A continuació llegirem com una dona que coneixes es va adonar d’una
cosa que passava en unes noces i va decidir actuar.

Volem

Comprendre el valor de la festa i el banquet en els relats bíblics.

Desenvolupar la capacitat d’estar atents a les necessitats dels altres.

Convidats a un casament
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Jesús li va contestar:

—I què vols que faci jo?

Però la seva mare sabia ben bé del que era capaç. Per això es va girar cap 
als servents i els va dir:

—Vosaltres, feu el que ell us digui.

Hi havia per allí sis gerres, d’uns cent litres d’aigua, que utilitzaven els jueus per
rentar-se d’acord amb els seus costums. Jesús va demanar als servents que les
omplissin  d’aigua i que li’n portessin al majordom una mica perquè la tastés:

—Umm! Aquest vi està boníssim. És millor que l’anterior —va dir sense saber 
que era l’aigua convertida en vi.

El majordom va anar a dir-li-ho al nuvi, ja que era normal servir vi dolent quan 
la gent ja havia begut molt:

—Et dono l’enhorabona. Has sabut guardar vi bo fins al final del casament.

D’aquesta manera es va donar a conèixer el primer senyal sorprenent que va fer
Jesús.

Encara van estar uns dies més celebrant el casament, fins que va acabar i se’n
van anar a un altre lloc.

Convidats a un casament
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Comprendre el text

Ens endinsem

Explica amb les teves paraules o ajudant-te del diccionari el significat 
dels termes següents:

— deixeble — costum

— gerra — majordom

— jueu — convertir

Ordena les següents frases del relat:

— Has sabut guardar vi bo fins al final de les noces.

— Jesús va demanar als servents que les omplissin d’aigua i que li’n portessin
al majordom una mica perquè la tastés.

— Es va donar a conèixer el primer senyal sorprenent que va fer Jesús.

— Vosaltres, feu el que ell us digui.

— Maria es va adonar d’una cosa i li ho va dir a Jesús.

Sabies que...

El casament a Israel suposava una gran festa que durava uns quants
dies, en els quals es reunien les famílies i amics dels nuvis per
acompanyar-los en un moment tan important.

Començava el dia de l’esposori, en el qual tots els convidats assistien 
al compromís dels nuvis, i que tenia lloc mesos abans de la data de les
noces. Temps després se celebrava el casament, en el qual la núvia 
i les seves amigues, d’una banda, i el nuvi i els seus amics, d’una altra,
celebraven la festa, fins que tots es reunien per conduir els nous esposos
a casa seva, entre balls i cants.

Unes menges abundants, molt de vi i música acompanyaven 
la celebració de les noces: era el començament d’una nova vida 
per als nuvis i desitjaven que no els faltés de res.

3
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Convidats a un casament

El banquet

Abundància i festa són signes de la presència de Déu enmig del
poble. Les històries antigues de la Bíblia, les prediccions dels
profetes i els relats de l’evangeli parlen moltes vegades de festes,
on tothom s’alegra i celebra un banquet. No hi falta de res,
tothom gaudeix del millor menjar que, a més, és abundant.

El moment central d’aquesta festa és el menjar: és apetitós i està
ben preparat, és un moment d’alegria compartida; la mateixa que
sentim quan sabem que Déu és entre nosaltres i ens acompanya.

Agafa fullets de propaganda de supermercats i retalla els aliments que
pensis que no han de faltar en una bona festa. Enganxa’ls al quadern  i fes
un collage d’un banquet.

Llenguatge simbòlic

Torna a llegir el text i selecciona les paraules que tenen a veure amb 
una festa. Anota-les al quadern. Per exemple: amics...

Dibuixa les parts del cos que Maria va utilitzar per adonar-se de tot 
el que passava al casament.

Jesús i els seus amics han estat convidats a les noces juntament amb
Maria. Elabora en una cartolina una invitació al casament de Canà de
Galilea.
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Vivim3

Pensa i anota al quadern quins moments de la vida d’una persona val 
la pena celebrar. Imagina i explica com ho celebraries:

Si utilitzes bé els sentits, podràs percebre les necessitats de les persones
que viuen a prop teu. Relaciona cada un dels sentits de la columna de
l’esquerra amb les accions de la dreta i escriu-les al quadern.

Escoltar algú.

Tacte
Fer una abraçada.

Gust
Ajudar a travessar el carrer.

Olfacte
Donar part del meu entrepà.

Vista
Avisar que es crema el menjar.

Oïda
Agrair unes postres.

Ajudar un company en matemàtiques.

Compartir els meus diners amb els pobres.

Maria aconsella als servents que facin el que Jesús digui. Quins consells
donaries tu en les situacions següents?

— Una companya s’ha deixat el berenar a casa.

— Un company molesta a classe.

— Dos amics comencen a barallar-se.

— El teu germà no vol dir que ha trencat alguna cosa.

— A classe anuncien que a l’escola es recullen aliments per als necessitats.

Escriu al quadern les festes que se celebren al teu poble, ciutat o país 
de naixement. Posa-les en comú amb els companys i elaboreu junts un
calendari per recordar-les i tenir-les en compte.

Un moment que val la pena 
celebrar és…

Jo ho celebraria…

El naixement d’un germà Regalant flors a la meva mare

... ...
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Convidats a un casament

Situa’t en el lloc de Maria, traslladant-te amb la imaginació al casament de Canà 
de Galilea. Tanca els ulls i experimenta com ella ho faria:

• Què veuria

• Què escoltaria

• Què oloraria

• Què tastaria

• Què tocaria

Pots escriure-ho o compartir-ho amb el teu company/a.

Amb una altra mirada

Recorda i enumera passatges de la Bíblia en els quals apareguin festes,
banquets o menjars.

Series capaç de dir cinc coses que necessitin alguns dels companys 
de classe? Anota-les al quadern.

Valoració
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Amb les mans a
la pasta!

Volem

Acostar els alumnes al món de la cuina i l’elaboració d’aliments.
Ressaltar la importància del menjar en els relats bíblics.

Fem...

Has vist alguna vegada un camp de blat? Del gra de blat creixen les espigues 
que es converteixen en farina per  fer, entre altres productes, el pa.

Segur que alguna vegada has anat a comprar pa. Has vist com el feien? Saps com
es fa? En aquest taller aprendrem a fer pa.

Connectem

Pa

Material que necessites:

Farina de blat.

Llevat.

Sal.

Aigua.

Investiga:

El pa és un aliment bàsic en l’alimentació de moltes persones. És el complement
ideal que acompanya molts plats en la nostra dieta. No obstant això, hi ha
moltes persones que no mengen pa ja que, en la seva manera de menjar, aquest
aliment és substituït per uns altres productes com ara l’arròs (a Àsia) o la iuca
(en alguns països d’Àfrica o Amèrica Llatina).

Pregunta i busca informació sobre:

— Les classes de pa que hi ha: segons la forma i l’elaboració (barra, xapata,
fogassa...) o els seus ingredients (de sègol, amb panses...).

— Uns altres aliments que substitueixin el pa com a acompanyament 
a  l’alimentació en altres cultures.

Taller 1
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Mans a l’obra:

1. Assegura’t que un adult és amb tu i supervisa l’activitat.

2. Agafa una mica de farina, forma un monticle i després fes un clot petit 
al centre.

3. Aboca al clot una mica d’aigua, i afegeix-hi una miqueta de sal i una
porció de llevat.

4. Barreja tots els ingredients amb la farina fins a formar una massa blanca.

5. Deixa reposar la massa tapada en un bol fins que en dobli la grandària.
Modela llavors la massa, i dóna-li la forma que vulguis.

6. Demana a l’adult que t’acompanya que cogui el pa al forn calent (240º)
una mitja hora. Deixeu que es refredi i... a menjar!

El pa és molt important a la Bíblia. Molts
relats en parlen: de camí pel desert el
poble té gana  i demana a Moisès que els
doni alguna cosa per menjar, és llavors
quan Déu envia el mannà. La multitud que 
acompanya Jesús pot menjar
abundantment perquè el pa es multiplica.
Els deixebles aprenen que el Regne és
com un banquet on hi ha pa de sobres 
per a tothom.

Per què penses que el pa ocupa un lloc
tan destacat a la Bíblia? Llegeix 
l’apartat «Llenguatge simbòlic» de la
unitat 4 que parla d’aquest aliment.
Allí tens algunes pistes que poden
ajudar-te a respondre aquesta
pregunta.

A la Bíblia:
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Jesús s’havia fet famós perquè guaria els malalts i feia grans senyals. Moltes
persones el seguien per  veure el que feia i escoltar el que deia. Un dia es va reunir
moltíssima gent en una muntanya i es va fer l’hora de dinar. Jesús, en veure’ls, va
preguntar a Felip:

—On podem comprar pa perquè mengin totes aquestes persones?

Llegim Jn 6,1-15

Connectem

Dividiu-vos en dos grups. Un grup recordarà i dialogarà sobre imatges
que hagi vist en la televisió de nens pobres i necessitats. Què els
passava? Com eren? On estaven? En què es notava que eren
pobres?...

L’altre recordarà i dialogarà sobre persones que els ajudaven. Què
feien? Com eren? Semblaven feliços? Per què penseu que ho feien?

Escriviu unes conclusions i compartiu-les amb la resta de la classe.

A continuació llegirem una cosa que li va passar a Jesús i on va haver
de prendre una decisió amb la qual va ajudar molta gent.

Volem

Aproximar-nos als relats de miracles de Jesús.

Potenciar comportaments solidaris a la classe perquè puguin ser viscuts
també en uns altres llocs.

Pa per a tothom!
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Felip es va quedar bocabadat i es va afanyar a dir-li:

—Ni amb els diners de mig any de treball n’hi hauria prou per donar-los un tros 
a cada una!

Andreu, un dels deixebles de Jesús, caminava buscant menjar. Hi havia per allí un
noi que, després de conèixer Jesús, havia fet la seva motxilla amb menjar per  uns
quants dies i se n’havia anat darrere d’ell. Andreu li va demanar el que duia (cinc
pans d’ordi i dos peixos secs). Sabia que era tot el que tenia per menjar en uns
quants dies, però el noi li ho va donar. El deixeble ho va presentar a Jesús i li va
dir:

—Això és tot el que hi ha, és ridícul per a tanta gent! En són més de cinc mil!

Jesús no es va impacientar i va mirar el noi amb afecte. Va demanar que
s’assegués tothom i, agafant els pans, va donar gràcies a Déu i els va repartir
entre la munió de gent juntament amb el peix. I tothom van menjar fins que es 
van omplir! Després va demanar als deixebles que recollissin els trossos sobrants
perquè no es desaprofités res. I van sobrar fins a dotze canastres de pa.

En veure allò, tots estaven agraïts i volien que Jesús fos el seu rei, però ell se’n va
anar tot sol a una muntanya propera.

Pa per a tothom!
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Comprendre el text

Ens endinsem

Copia aquestes frases al quadern i digues si són vertaderes o falses.

— La munió de gent segueix Jesús perquè és molt ric.

— Els deixebles reparteixen el pa i recullen el que sobra.

— El noi amaga el seu menjar perquè no vol compartir-lo amb ningú.

— Jesús ajuda a calmar la gana de la gent.

— La gent, havent dinat, està contenta i vol agrair-ho a Jesús.

El miracle es fa possible gràcies a la col·laboració de moltes persones.
Torna a llegir el text, copia aquestes frases i completa-les indicant què fa
cada un dels personatges.

— El noi ______________________

— Els deixebles _____________________

— Jesús ____________________________

— La munió de gent ___________________

— Déu _____________________________

Sabies que...

La munió de gent que segueix Jesús. Els relats de l’evangeli
mostren una gran quantitat de persones que va darrere de Jesús
desitjant escoltar la seva paraula i veure els miracles que realitza. 
No tenen nom, es tracta d’una munió de gent que segueix Jesús.

No obstant això, poc després de la multiplicació dels pans i els peixos,
Jesús demana als seus seguidors un compromís més gran: els qui vagin
amb Ell han de romandre al seu costat en tot moment. Alguns s’espanten
i l’abandonen, i la gentada es transforma en un petit grup de deixebles
disposats a viure com Jesús.

4
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Pa per a tothom!

El pa

En el món antic, el pa designava no solament un tipus d’aliment
concret (el que s’elabora amb farina i serveix per acompanyar el
menjar), sinó tot el que la persona necessita per viure. Així és
també a la Bíblia; per això, quan en el parenostre demanem «el
nostre pa de cada dia», posem en mans de Déu tota la nostra vida
i el que ens fa falta.

Demanar el pa i dir que és «nostre» és recordar com d’importants
som per a Déu i procurar que tothom tingui el necessari per viure.

Escriu al quadern dues columnes amb els objectes del quadre següent. 
En una escriu el que és necessari per viure i en una altra el que no és
necessari. Després dialogueu en grup sobre el que realment fa falta 
per viure i el que és secundari.

Llenguatge simbòlic

Relaciona les xifres que apareixen al relat amb el que correspongi i escriu-
les al quadern.

12 Noi
5 Peixos
2 Persones
182 Canastres
5000 Pans
1 Dies de treball

Torna a llegir el relat i descobreix en quins moments es donen les gràcies 
i qui ho fa. Per què donen gràcies?

dentífric - pa - bufanda
llit - xocolata - pizza
telèfon - llet - aigua

llaminadures - saber llegir
internet - te - joguines

hospital - televisió - llibres
videoconsola - diners

És necessari No és necessari
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Vivim4

Què necessitaria cada una d’aquestes persones? Relaciona les dues
columnes:

Una dona vídua sense feina Casa

Un avi sense família Medecines

Una família que viu en una barraca Feina

Una nena malalta de xarampió Roba

Un home analfabet Companyia

Un nen nu Educació

Els  refranys  són frases curtes que transmeten un ensenyament. Aquí en
tens alguns exemples. Podries explicar-ne el significat? Dialoga amb el teu
company/a i escriu amb les teves paraules què penses que volen dir.

— Qui dóna el que té es queda sense.

— Calen fets, no paraules.

— El moviment es demostra caminant.

— Qui fa les parts se n’aprofita.

— Panxa plena, cor content.

El comportament solidari del noi del relat fa que moltes persones puguin
menjar. També tu pots canviar coses del teu voltant. Posa’t d’acord amb 
el teu company/a i escriviu alguna acció que pugueu fer junts per canviar
alguna cosa de la classe.
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Pa per a tothom!

Imagina que et trobes amb el noi que va donar el seu esmorzar als deixebles. 
Què li diries? Escriu al quadern algunes de les preguntes que t’agradaria fer-li.

Què penses que et respondria?

Si tu fossis al seu lloc, què faries?

Amb una altra mirada

Dibuixa, utilitzant tres vinyetes, el relat de la multiplicació dels pans.

De les accions que es descriuen a continuació, quina fas habitualment?
Selecciona-les i ordena-les després al quadern per ordre d’importància.

— Ajudar un company amb els deures.

— Preocupar-me pel company que està sol al pati.

— Col·laborar en la neteja i l’ordre de la classe.

— Ajudar en les tasques de casa.

— Col·laborar en les campanyes solidàries.

— Separar els residus per reciclar-los.

Valoració
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Els jueus celebren una vegada a l’any la festa de Pasqua amb un sopar. En arribar
aquest dia, els deixebles van preguntar a Jesús:

— Mestre, on vols que anem a sopar la nit de Pasqua?

Jesús els va donar l’adreça d’un amic que tenia a la ciutat de Jerusalem i hi van
anar a preparar-ho tot.

Llegim Mt 26,17-30

Connectem

Observa aquesta fotografia i respon les preguntes:

— Què estan fent? Qui penses que són? Per què estan junts? Has viscut
algun moment semblant? Quan? Per què us vau reunir?

Hi ha àpats i festes que recordem durant molt de temps. 
A continuació llegirem un sopar que no oblidaran mai els que hi 
van ser.

Volem

Assenyalar la importància que té per als cristians el sopar pasqual 
de Jesús amb el seus amics.

Adonar-nos del valor de menjar junts per viure units.

Jesús celebra la Pasqua
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Al capvespre, Jesús  es va asseure amb els seus dotze amics a sopar. Mentre
sopaven va comentar que algun d’ells acabaria sent un traïdor i tothom es van
mirar sorpresos preguntant-se qui d’ells seria.

En un moment del sopar, Jesús va agafar el pa, va donar gràcies a Déu i el va
partir; després el va passar als seus amics dient-los:

—Agafeu i mengeu; això és el meu cos.

Una mica més tard, va agafar una copa plena de vi, va donar gràcies a Déu 
i els la va donar dient-los:

—Beveu tots de la copa, perquè això és la meva sang, la sang de l’aliança, que es
vessa per tothom per al perdó dels pecats.

Tothom estaven sorpresos i no van entendre quasi res. A més, Jesús els va avisar
que no tornaria a beure vi fins que en prenguessin junts al Regne del seu Pare.

Però com que era la nit de Pasqua, van seguir celebrant-ho cantant i donant
gràcies a Déu per tot el que havia fet amb el Poble d’Israel.

Jesús celebra la Pasqua
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Comprendre el text

Ens endinsem

Torna a llegir el text. Escriu a continuació per què sabem que estan
celebrant una festa i copia la frase que ho indica.

Fixa’t en les paraules que Jesús pronuncia en el sopar. Repartiu les lletres
de les frases entre els companys. Escriu les teves en un full, decora-les
i retalla-les. Componeu entre tots un rètol per decorar la classe.

Copia i completa les frases següents.

— En un moment del sopar, Jesús va agafar el pa  __________________

— Una mica més tard, va agafar una copa plena de vi  _______________

Sabies que...

El sopar de Pasqua. Jesús s’acomiada dels seus amics celebrant un
sopar. No és un sopar qualsevol, sinó el sopar de Pasqua, que totes les
famílies celebraven a Israel per recordar la fi de l’esclavitud d’Egipte i
l’inici de la gran aventura de l’Èxode.

Aquest sopar era una veritable festa:

— Se celebrava tots els anys la mateixa data: el dia 14 del mes de Nissan
(començament de la primavera).

— El menú era comú per a tothom: xai rostit, verdures, pa, vi i alguns dolços.

— També es cantaven cançons religioses i es recordava els amics absents.

5
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Jesús celebra la Pasqua

Partir el pa

Durant el sopar Jesús va agafar un tros de pa, el va partir i el va
donar als seus amics i amigues. Amb aquest gest va voler dir-los
com els estimava: estava disposat a lliurar-los la seva vida, igual
que els donava aquell tros de pa.

Beure de la copa

Jesús va convidar també els amics a prendre la seva beguda: una
copa de vi. Beure de la copa de Jesús és voler compartir la seva
vida. Els deixebles de Jesús volen viure com va viure ell, per això
estan disposats a partir el pa i beure de la copa.

Molts equips esportius s’uneixen per cantar un himne comú. També tenen
frases que els identifiquen. Pensa quin podria ser el lema dels deixebles
de Jesús i escriu-lo al quadern.

Llenguatge simbòlic

Recorda el relat de la multiplicació dels pans que has llegit a la pàgina 28.
Quins gestos d’aquell moment repeteix Jesús en el sopar de Pasqua?
Escriu-los al quadern.

Molts artistes importants han llegit aquest relat i l’han pintat. Investiga qui
ha sigut i escriu-ne al quadern tres noms. Imagina’t l’escena i dibuixa-la.
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Vivim5

Jesús en aquest sopar expressa als seus amics el que sent. Parlar del que
sentim no és fàcil. Expressa a continuació sentiments que has tingut en
els últims dies. Aquí tens una llista que pot ajudar-te:

T’ha resultat fàcil? Quin ha estat el sentiment que més vegades has
viscut?

Menjar junts ens ajuda a viure units però, per fer-ho, tots hem de
respectar unes normes. Escriu quines normes teniu a casa teva a l’hora
de menjar. Poseu en comú el que has escrit i redacteu en grups un
decàleg (deu regles) que contingui el que penseu que us ajuda a
comportar-vos correctament.

1r Rentar-se les mans abans d’asseure’s a menjar.

2n …

Pensa quines persones (de la teva família, classe, col·legi, poble, país…)
t’agradaria asseure juntes en una taula a dinar per ajudar-los a conèixer-se
i a viure més units. Copia aquest esquema al quadern i escriu-ne els noms
als requadres i el teu al centre.

— Amor
— Tendresa
— Ràbia
— Compassió
— Generositat
— Cansament
— Bondat

— Confiança
— Agressivitat
— Paciència/Impaciència
— Respecte
— Enveja
— Gratitud
— Tranquil·litat/Nerviosisme

Escriu de quins temes podrien parlar durant el dinar.

63430_BibyEsc_3Prim_baula.qxd:63430_BibyEsc_3Prim_baula  5/11/08  17:49  Página 38



39

Jesús celebra la Pasqua

A classe podem aprendre a viure junts. Tanca els ulls i repassa mentalment cada un
dels llocs que ocupen els teus companys, i recorda’n els noms.

Evita obrir els ulls si no te’n recordes. Després tria’n mentalment dotze i imagina’t
sopant amb ells al voltant d’una taula: Com esteu asseguts? Què esteu menjant? De
què parleu? Qui riu? Qui està callat?...

Amb una altra mirada

Observa el quadre d’aquesta pàgina i identifica elements que apareixen 
al relat.

Escriu un text al quadern on expliquis als teus pares la importància que té
menjar junts tots els dies. Dóna’n raons.

Valoració
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Els deixebles van començar a parlar que Jesús, després de la seva mort feia tres
dies, s’havia aparegut viu a algunes dones i a alguns deixebles. Però també
pensaven que podia ser una il·lusió.

Mentre uns quants dels deixebles estaven parlant amb tristesa de tot el que havia
passat, Jesús va aparèixer enmig d’ells i els va dir:

—Que la pau sigui amb vosaltres.

—Socors! —es van alarmar uns.

Legim Lc 24,36-52

Connectem
Una gata domèstica, Lynx, va desaparèixer el 1997. Deu anys després de
la desaparició va ser trobada a uns 90 quilòmetres de la seva antiga casa.
El microxip que duia va fer possible la identificació de l’animal i el
retrobament amb la seva propietària. «És increïble, sento alguna cosa
meravellosa. Si la Lynx pogués parlar, segur que tindria una gran història
per explicar», va declarar la seva propietària. Tot el personal del centre on
es va identificar l’animal es va quedar impressionat en descobrir que
havia romàs perduda tant de temps.

Aquesta notícia ens parla d’un feliç retrobament. Com se sentiria
propietària durant la desaparició? Mantindria l’esperança? Coneixeu
algun cas semblant?

Els deixebles de Jesús, quan va morir a la creu, es van sentir com si
hagués desaparegut per sempre. Llegeix i t’adonaràs del que va passar.

Volem

Conèixer un relat d’aparicions de Jesús ressuscitat.

Desenvolupar la capacitat de ser pacificadors en el nostre entorn.

Quin ensurt que ens 
has donat!
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—Un fantasma! —van dir uns altres, i molts van intentar fugir.

Però Jesús va tornar a dir-los:

—De què us espanteu? Per què us entra aquesta por i teniu dubtes? Mireu,
toqueu-me les mans i els peus (que tenien les marques dels claus); sóc jo en
persona.

Però ells seguien sense fiar-se’n massa…

—Toqueu-me i convenceu-vos. Un fantasma té ossos i carn com jo?

La cara dels deixebles era un poema. Uns sorpresos, uns altres començaven 
a alegrar-se’n, uns altres no podien ni moure’s… Per això els va dir de nou:

—Teniu alguna cosa per donar-me de menjar?

Li van acostar un peix rostit, que ell es va menjar amb tota normalitat. Mentre ja
s’asserenaven els ànims i començaven a sentir gran alegria, Jesús va aprofitar per
recordar-los que ja els havia avisat que tot el que deia l’Antic Testament del
Messies havia de complir-se. Per això els va anar dient:

—Estava escrit que hauria de morir i ressuscitar al tercer dia. Però també que 
a partir d’ara m’anunciareu en tots els països perquè la vostra alegria la
comparteixin totes les persones que vulguin creure. Per això prometo que us
enviaré a qui us ajudi i us doni força per a això.

I amb aquesta promesa se’n va anar.

Quin ensurt que ens 
has donat!

    
 

63430_BibyEsc_3Prim_baula_63430_BibyEsc_3Prim_baula  14/03/16  16:09  Page 41



42

Comprendre el text

Ens endinsem

Divideix el relat en tres parts. Resumeix el contingut de cada una 
al quadern.

— 1a part: Jesús es presenta davant els seus deixebles i els dóna la pau, però ells…

— 2a part: ____________________________________

— 3a part: ____________________________________

Explica amb les teves paraules o ajudant-te del diccionari el significat 
dels termes següents:

Sabies que...

Jesús fa realitat les promeses de l’Antic Testament. En Jesús es
compleix tot el que Déu havia promès a Abraham, a Moisès i a tots els
personatges de l’Antic Testament que ja coneixes: Ell és el Messies
promès.

Les seves paraules, els seus miracles i els àpats amb la gent deixen
veure que amb Jesús comença un temps nou, aquell en el qual les
promeses es fan realitat.

6

— aparèixer-se
— pau
— fantasma
— dubtes

— asserenar els ànims
— messies
— ressuscitar
— promesa
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Quin ensurt que ens 
has donat!

Shalom

Aquesta és la salutació que Jesús dirigeix als seus amics i amigues
després de ressuscitar. És una paraula hebrea que traduïm per «pau».

El shalom de la Bíblia parla de pau, però és molt més que
«absència de guerra» i convida a: 

— Construir relacions d’amistat amb tothom, fins i tot amb els qui
no ens cauen bé.

— Que tothom tingui el que és necessari per  viure.

— Que sigui possible viure en pau, tenir salut, tranquil·litat,
respectant-nos els uns als altres.

— I també la benedicció de Déu, que Ell ens cuida.

Shalom és l’expressió d’una vida plena i feliç per a tothom.

Dibuixa algun símbol relacionat amb la pau.

Llenguatge simbòlic 

Copia les frases següents i completa-les amb les paraules del requadre.

— Els deixebles estaven parlant amb  ___ per tot el que havia
passat.

— De què us   __ ? Per què us entra aquesta ___ i teniu dubtes?

— Un fantasma té ___ com jo?

— Teniu alguna cosa per donar-me  __ ?

— Per això prometo que us   __ a qui us ajudi.

Torna a llegir el text i selecciona les paraules que tenen a veure amb la pau.
Anota-les al quadern. Després fes el mateix amb els seus antònims. Per
exemple:

Asserenar els ànims… Es van espantar…

Els deixebles s’espanten en veure Jesús perquè pensen que és un fantasma.
Escriu quines proves els dóna Jesús perquè el reconeguin:

— Els parla.

— …

de menjar

carn i ossos

enviaré 

tristesa

espanteu
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Vivim6

Repassa el que has viscut durant els últims dies. Contesta:

— Quan m’he empipat? Per què? He sentit ràbia? De quines maneres he mostrat
el meu empipament o la meva ràbia? Contra qui? 

— Una vegada escrit, pensa i respon: si em torna a passar, què puc fer per
evitar-ho?

— Compartiu les vostres respostes en grup i doneu-vos consells que us serveixin
per viure en pau.

Pensa en el món: guerres, atemptats, violència, injustícia… Són realitats
que sentim tothom els dies en els informatius. Imagina que has de parlar
al Parlament per explicar les teves raons per viure en pau: escriu-les.
Exposeu per torns les raons escrites. Resumiu en un Manifest per la pau
les millors idees.

Col·loca’t un foli sota el peu i dibuixa-hi la silueta. Retalla-la i escriu a dins
un desig de pau. Pengeu les siluetes formant un camí (com si fossin
petjades) a la paret exterior de la vostra classe perquè puguin veure-ho
tots els que hi passin. Al final del camí podeu fer un rètol gran on posi
PAU.

Imagina les situacions següents i selecciona les que suggereixin pau
i tranquil·litat. Raona la resposta.

— Un control militar.
— Un camp de flors.
— Una platja.
— Una baralla en un camp de futbol.
— Un cel ple d’estrelles.

— Un embús de trànsit.
— Una reunió d’amics.
— Una discussió.
— Un atemptat terrorista.
— Un oasi.
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Quin ensurt que ens 
has donat!

En el relat apareix en diverses ocasions el sentit del tacte per comprovar que és
veritat que Jesús és amb ells. Has pensat la gran quantitat de coses que se senten
a través del tacte?

Fes l’activitat següent: passa la mà per les diferents superfícies que pots tocar en
el teu lloc (taula, potes de la cadira, motxilla, la teva roba, els cabells del
company…). Fes-ho lentament i para atenció al que sents. Et pot ajudar tancar els
ulls.

Comenta amb el teu company algunes de les coses que has sentit.

Amb una altra mirada

Descriu, segons el relat que hem treballat, com t’imagines Jesús
ressuscitat.

Un company de 3r d’un altre lloc acaba d’arribar al col·legi. És molt violent
perquè pensa que així ningú li farà res. Escriu tres raons per convèncer-lo
que no cal que continuï sent així.

Valoració
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Notícia: Déu camina
entre nosaltres!

Volem

Desenvolupar capacitats de síntesi i exposició escrita a través de l’elaboració
d’un diari.
Reconèixer la presència de Déu en alguns textos de la Bíblia.

Fem... 

Mira les portades d’uns quants diaris recents (pots mirar als quioscos, 
la biblioteca, Internet...) i fixa’t en els titulars de les notícies.

Contesta les preguntes:

— A quina notícia fan referència els titulars?

— Una notícia ha de ser d’alguna cosa dolenta que ha passat? Per què?

— Quins tipus de notícies s’acostumen a donar en les informacions
escrites i audiovisuals?

— Es podria fer un diari només de notícies positives?

Connectem

Un diari

Material que necessites:

Diaris i revistes dels quals es puguin retallar fotografies.

Paper per escriure.

Bolígrafs, retoladors i pintures.

Una bona ració d’optimisme.

Taller 2
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Grups i reunió

Dividiu-vos en grups. Un de vosaltres ha de ser el cap de redacció.

Acordeu les seccions que tindrà el vostre diari (esports, família, salut,
oci...) i com s’anomenarà.

Una secció es dirà «Déu ens visita»: es presentaran les maneres en les quals
Déu es fa present en les narracions d’aquest quadern (Abraham, Moisès…).

Totes les notícies han de ser positives, boniques o agradables.

Mans a l’obra:

1. Cadascú ha d’escriure i il·lustrar (amb fotografies o dibuixos) la seva
secció per compondre una pàgina del diari.

2. Es llegeixen i es corregeixen totes les notícies entre els membres de l’equip.

3. S’ordenen les seccions i es prepara la portada amb els titulars i el nom
del diari.

4. Es grapen tots els fulls i es presenta el diari a la resta de la classe.

5. Es poden deixar a la biblioteca d’aula per llegir-los o presentar-los a uns
altres cursos.

En l’època en què es va escriure la Bíblia
no existien els diaris. Les notícies es
coneixien pel «boca-orella», és a dir, el 
que es deien els uns als altres. Així també
conservaven la memòria dels
esdeveniments importants d’una persona,
una família o un poble.

En un moment donat, aquestes notícies
que es van guardar durant anys en la
memòria i es transmetien de pares a fills,
les van posar per escrit. Hi havia diferents

versions de la notícia i de vegades es van
copiar totes les versions seguides. Una
vegada units tots els escrits es van
ordenar per temes, dates o noms i van
compondre el llibre de la Bíblia, que, 
com saps, és un conjunt de llibres molt
diferents.

La diferència entre la Bíblia i altres escrits
o llibres és que en ella es vol parlar abans
de res de bones notícies,  especialment al
Nou Testament.

A la Bíblia:
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— El relat de la visita dels tres viatgers se situa en el conjunt de narra-
cions al voltant de les figures d’Abraham i Sara, dels quals tenim notí-
cia pel llibre del Gènesi des del capítol 11,27. La seva història obre els
denominats cicles patriarcals, que constitueixen la major part del primer
llibre de la Bíblia.

— La funció d’aquest episodi dins de la història d’Abraham i Sara és ser-
vir de marc a l’anunci de compliment de la promesa feta en el capí-
tol 12: «El Senyor va dir a Abraham: [...] Jo faré de tu un gran poble, et
beneiré...» (Gn 12,2), clau de lectura de les peripècies dels dos perso-
natges.

— Abraham i Sara són nòmades, per la qual cosa no tenen terra pròpia
que els garanteixi un lloc estable per viure; a més, la seva edat avança-
da i l’esterilitat de Sara (Gn 11,30) impedeixen que puguin tenir des-
cendència. Per això és sorprenent la promesa que Déu els fa: posseir
una terra pròpia («Tota aquesta terra que veus te la donaré a tu i a la
teva descendència per sempre», Gn 13,15) i ser pares d’una descendèn-
cia nombrosa («Faré de tu un gran poble», Gn 12,2).

— Tot el passatge gira entorn de l’acollida i l’hospitalitat que Abraham
brinda desinteressadament als viatgers que s’acosten a la seva tenda.
Seguint els usos del món antic, la parella obre casa seva per rebre els
caminants: saludar, rentar els peus i oferir menjar eren requisits indis-
pensables que havia de complir el bon amfitrió amb els seus hostes.

— Se subratllen en el relat les claus següents:
• Punt de partida del relat: l’esterilitat de Sara dificulta el compliment

de la promesa.
• L’actitud d’Abraham, que s’afanya a acollir els viatgers.
• La resposta dels viatgers: serveix d’eco i actualitza la promesa feta

per Déu a l’inici de la història d’Abraham.
• La rialla de Sara, que anuncia ja el naixement d’Isaac (Isaac signifi-

ca ‘el rialler’).

Partint dels objectius de la unitat:
— Conèixer com Déu va complir la promesa que va fer a Abraham.
— Valorar com és d’important acollir bé totes les persones.

Es proposen activitats d’ampliació al voltant d’aquests dos aspectes:
— El compliment de les promeses.
— L’acollida i el respecte a les diferències.

1. Dibuixa el relat. Demana als alumnes que divideixin el relat en quatre
vinyetes per poder explicar-ho. Organitzats en grups de quatre, servint-se
dels dibuixos, han de representar les escenes següents:
a) Els viatgers s’acosten a la botiga d’Abraham i aquest els rep.
b) La família d’Abraham prepara el menjar.
c) Diàleg entre els viatgers i Abraham.
d) La rialla de Sara.

Línies de lectura

Activitats 
d’ampliació

Llegim

Una visita inesperada (Gn 18,1-15)

Unitat 1

04
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Després d’escoltar-los a tots, anima’ls a respondre a les preguntes
següents:
• Hi ha hagut algun dibuix idèntic? El to de veu ha estat el mateix?
• El relat d’Abraham i Sara, ha canviat?

2. Pluja d’idees. Planteja als alumnes aquestes preguntes: Recordes algu-
na promesa que aparegui en els relats bíblics que ja coneixes?

Com es va complir?

Després, apunta a la pissarra les respostes fent dues columnes: en una,
la promesa, i, al costat, la manera de complir-la.

3. Investiga. Usos i costums. Abraham i Sara reben els viatgers oferint-
los menjar. Demana als alumnes que investiguin quins costums hi ha en
altres països a l’hora de rebre i acollir altres persones. Hauran d’escriu-
re una redacció en què reflecteixin les conclusions a què han arribat.

4. Retalla i enganxa. Demana als alumnes que busquin en diaris, revis-
tes o publicitat rostres de persones de diferents països. Després, que
seleccionin els d’aquells que provenen de llocs que estan presents en el
seu barri o ciutat, indicant a sota el lloc de procedència.

Amb una altra mirada

5. Observa. Andrew Rublev va pintar una famosa icona inspirant-se en el
relat d’Abraham i Sara. Demana als alumnes que busquin una reproduc-
ció de la Icona de la Trinitat i dediqueu un cert temps a classe a observar
aquesta obra d’art per reconèixer-hi elements del relat.

Vivim

Primària 3 Llibre del professorat Bíblia i escola 05
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— El relat del mannà i les guatlles forma part de les narracions de l’Èxode,
la gran aventura en què el poble d’Israel fa un camí pel desert cap a la
terra de Canaan que dura quaranta anys.

— La situació d’esclavitud a què els egipcis sotmeten els israelites (Ex 1,
11;3,7) es fa insostenible; Moisès apareix com el protagonista 
d’aquesta història d’alliberament; a les escoltes de Déu, actua com a
representant davant del faraó, que es nega a deixar-los anar. La inter-
venció de Déu força la sortida del poble, que així emprèn un dur i llarg
camí cap a la terra que se’ls ha promès.

— L’episodi del mannà té lloc després d’algunes jornades de camí: les pro-
visions amb què han abandonat Egipte s’esgoten i sorgeix la protesta
del poble, que enyora les comoditats que ha deixat enrere; al desert no
hi ha menjar ni possibilitat d’aconseguir-ne, i tenen por de morir de fam
a mig camí.

— El que està en joc en l’escena és la confiança que el poble és capaç de
dipositar en Déu. Si Déu els ha tret de l’esclavitud d’Egipte, no serà
capaç també de donar-los menjar al mig del desert? L’enviament del
mannà i les guatlles que els acompanyen fins a l’entrada a la terra així
ho demostra.

— Se subratllen en el relat les claus següents:
• La situació preocupada del poble al desert, que fa sorgir la impa-

ciència i les queixes.
• L’actuació de Moisès i d’Aaron, que serveixen de pont perquè Déu i

el poble entrin en relació i puguin dialogar.
• La resposta de Déu, que es mostra pròxim i amable amb el seu poble.
• La imatge de Déu que es reflecteix en el relat: pacient i generós, un

Déu que escolta la petició del seu poble i respon.

Partint dels objectius de la unitat:
— Descobrir com Déu té cura del seu poble al desert.
— Aprendre a esperar i a confiar en les persones que ens estimen.

Es proposen activitats d’ampliació al voltant de:
— La importància de la confiança i la paciència.

1. Expliquem històries inacabades. Comença a explicar una història,
inventada o no, aturant-te al teu gust per descobrir quins sentiments sus-
cita en els alumnes (curiositat, impaciència, nerviosisme...). En el punt
culminant, atura la narració i, en lloc del final, proposa als alumnes que
comparteixin com se senten, i demana’ls si creuen que té sentit una histò-
ria sense final.

Línies de lectura

Activitats 
d’ampliació

Connectem

Tenim gana! (Ex 16,1-35)

Unitat 2
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Comprendre el text

2. Torna a llegir el relat. Demana als alumnes que intentin identificar els
sentiments dels personatges presents en la història seguint aquesta taula:

Després, demana’ls que completin les frases següents en el quadern:
Moisès demostra confiança perquè ............................................
Déu és generós perquè ..............................................................
El poble ........................................................................................

3. Un gest de confiança. Digues als alumnes que pensin en una perso-
na que els hagi demostrat que confia en ells (el pare o la mare, un amic
o amiga, el professor o professora...). Demana’ls que li escriguin una carta
breu en què li agraeixin la seva confiança.

4. Puc confiar en tu? Demana als alumnes que s’acostin a un company
o companya de classe i li facin aquesta pregunta. Pregunta’ls si se’ls acut
alguna manera de demostrar-ho.

Amb una altra mirada

5. Exercici de relaxació. Digues als alumnes que tanquin els ulls i pen-
sin en una llavor que dorm amagada a terra, en un pastís que s’escalfa dins
del forn, en un nadó que espera al ventre de sa mare... Després, anima’ls
a expressar com s’han sentit.

Ens endinsem

Vivim

Primària 3 Llibre del professorat Bíblia i escola 07
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Moisès x
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— El relat de les Noces de Canà es troba en l’Evangeli de Joan, que és 
l’únic autor que el refereix. Els sinòptics, encara que fan diverses al·lusions
a menjars de Jesús, no han mencionat aquest episodi en les seves narra-
cions.

— Dins del quart Evangeli, obre la secció anomenada Llibre dels Signes,
que s’estén fins a Jn 12,50. En aquests capítols trobem set fets prodi-
giosos de Jesús, que Joan qualifica com a senyals o signes. El primer
d’aquests és la conversió de l’aigua en vi que té lloc a Canà de Galilea.

— Tota l’escena està construïda entorn d’una sèrie de símbols que exer-
ceixen un paper fonamental en el relat: l’escenari, una festa de noces;
la referència als números (els sis càntirs de pedra) o el vi nou amb què
es tanca el relat; potencial simbòlic al servei d’un missatge: amb Jesús
comença un temps nou.

— El Déu de la tradició jueva que s’havia comparat amb un Espòs enamo-
rat del seu poble (Osees Isaïes) es manifesta ara en Jesús, que tria una
festa de noces per donar-se a conèixer i començar la seva activitat alli-
beradora. El vi nou i bo deixat per al final és el mateix Jesús amb què
es tanca el temps d’espera del Messies.

— Se subratllen en el relat les claus següents:
• La posició central de Jesús, a qui acudeix Maria amb la seva peti-

ció, i a qui obeeixen els servidors.
• El procés que descriu el transcurs del relat i condueix de l’escasse-

tat inicial a l’abundància i bondat del vi amb què es tanca la narració.
• El paper exercit per Maria: atenta a tot el que succeeix al seu vol-

tant, pot percebre les mancances i impulsar camins de recerca.
• El resultat final, que convida a la confiança i a la confessió de fe (Jn 2,11).

Partint dels objectius de la unitat:
— Comprendre el valor de la festa i el banquet en els relats bíblics.
— Desenvolupar la capacitat d’estar atents a les necessitats dels altres.

Es proposen activitats d’ampliació entorn de:
— L’escolta de la realitat pròxima i remota com a camí de resolució de
situacions conflictives.

1. Dramatització. Després d’una primera lectura del relat, on s’hagin
fixat els personatges i la trama principal de l’escena, demana als alumnes
que escenifiquin el passatge sense parlar, fixant-se en el que fa cada per-
sonatge:
— Jesús escolta i parla.
— Maria veu la situació i acudeix a Jesús.
— L’encarregat tasta el vi...

Línies de lectura

Activitats 
d’ampliació

Llegim

Convidats a un casament (Jn 2,1-12)

Unitat 3
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Comprendre el text
2. Amb els sentits. Digues als alumnes que tornin a llegir el text parant
atenció a les accions que succeeixen i estan relacionades amb els cinc sen-
tits. Després, convida’ls a agrupar-les omplint la taula següent en el qua-
dern.

3. Semblances i diferències. Demana als alumnes que recordin altres tex-
tos bíblics que coneguin en què apareix menjar. En què s’assemblen i en
què es diferencien del de les noces de Canà?

4. Com ho arreglem? Digues als alumnes que pensin en com solucionen
a classe les situacions difícils següents, i que n’afegeixin d’altres que
hagin viscut:
No ens prestem el material: si ho demanem educadament, ens ho deixen.
A classe hi ha molt xivarri: ............................................................

5. I al món? Anima’ls a fer el mateix exercici pensant en situacions con-
flictives del seu barri o ciutat, o també del món.

Ens endinsem

Vivim
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— Aquest relat pertany a l’Evangeli de Joan i és molt semblant a altres que
elaboren Mateu, Marc o Lluc per parlar d’una acció miraculosa de Jesús.
En el quart Evangeli només trobem aquest relat de multiplicació al
començament del capítol 6, amb què s’obre la secció dita del Pa de
Vida.

— Jesús, en l’Evangeli de Joan, dóna set signes o senyals, que el presen-
ten com el Messies promès que havia d’arribar. La multiplicació dels pans
és el quart signe, que recorda alguns relats de l’Antic Testament, com
el menjar del poble d’Israel al desert amb mannà i guatlles (Ex 16/ narra-
ció de la unitat 2 d’aquest quadern).

— El missatge d’aquest relat vol subratllar la posició central de Jesús, mos-
trant-lo com qui dóna resposta a les necessitats més profundes de
l’ésser humà, representades en el pa (símbol del que és necessari per
viure). Jesús és algú que, percebent la necessitat de la persona, la trans-
cendeix en la seva resposta: procura pa als famolencs, però recondueix
la seva pretensió de fer-lo rei mostrant qui és realment (discurs del pa
de vida/ Jn 6,22-59).

— El text descriu un procés que evoluciona en un doble sentit: per una
banda, de la necessitat de pa i la situació de compromís dels deixebles
descrita al començament del relat a la satisfacció de les necessitats
bàsiques que procura Jesús al final de la narració, i, per una altra banda,
l’autocomprensió de Jesús, que, fugint d’una falsa imatge del seu mes-
sianisme, escapa de les pretensions de la multitud de fer-lo rei.

— Se subratllen en el relat les claus següents:
• La posició central de Jesús en el relat; Ell és el Pa capaç de saciar la

necessitat de la persona.
• El paper secundari dels deixebles, incapaços de donar resposta a la situa-

ció que se’ls presenta.
• L’actuació del xicot, que oferint el seu menjar actua com una palanca

de canvi que inverteix la situació.
• La resposta de la multitud que aclama Jesús i que força una decisió

definitiva: abandonar l’anonimat de la multitud per ser amb Ell com a dei-
xebles.

Partint dels objectius de la unitat:
— Aproximar-nos als relats de miracles de Jesús.
— Potenciar comportaments solidaris a la classe perquè puguin ser vis-
cuts també en altres llocs.

Es proposen activitats d’ampliació al voltant dels aspectes següents:
— El desenvolupament d’actituds solidàries com a motor de canvi per a les
situacions injustes de l’entorn.

Línies de lectura

Activitats 
d’ampliació

Pa per a tothom! (Jn 6,1-15)

Unitat 4

10
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Comprendre el text

1. Llegeix i respon. Demana als alumnes que llegeixin el relat i respon-
guin a les preguntes següents:
— De què s’adona Felip?
— Què demana la multitud que segueix Jesús?
— Què fa el xicot amb el seu esmorzar?
— Què fa Jesús?

2. Treballem les actituds dels personatges de la història. Digues als
alumnes que completin la taula següent en el quadern:

3. Del principi al final. Demana als alumnes que es fixin en com és la situa-
ció al principi de la història i que en llegeixin el final. Després, pregun-
ta’ls: «Què ha passat al mig perquè les coses canviïn? Qui ho ha fet pos-
sible?».

Llenguatge simbòlic

4. Aliments bàsics. A més del pa hi ha altres aliments que són fonamen-
tals en la nostra dieta, com la llet, la carn o el peix. Proposa als alumnes
que investiguin quins aliments necessaris per a un creixement sa i equi-
librat falten avui a molts nens i nenes de la seva edat.

5. Matemàtiques solidàries. Demana als alumnes que resolguin aquests
problemes:
Amb tres euros pot comprar-se el que un nen necessita per menjar cada dia.
— Quants euros són necessaris perquè pugi menjar un mes?
— Si tinc 40 euros, i vull ser solidari, quants nens i nenes podrien menjar
avui amb els meus diners?

— Per donar menjar a 25 nens i nenes, quants euros fan falta?

Ens endinsem

Vivim
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— Mateu situa la narració del sopar de Jesús amb els deixebles en el capí-
tol 26 del seu Evangeli, amb què comença a explicar els esdeveniments
de la mort i resurrecció de Jesús. Malgrat que es troba en un dels
capítols finals, els relats de la passió de Jesús van ser els primers a
posar-se per escrit per tal que les comunitats cristianes tinguessin notí-
cia d’aquests fets.

— El sopar amb els deixebles en què Jesús parteix el pa i passa la copa és
el Sopar de Pasqua, una de les festes més importants per als jueus. En
aquesta recordaven els esdeveniments de l’Èxode i la sortida del poble
de l’esclavitud d’Egipte. Tot això tenia lloc al voltant de la taula en què
les famílies es reunien per menjar els mateixos aliments que els israe-
lites van menjar a Egipte la nit de la seva partida: xai, verdures i pa sense
fermentar. A més, cantaven cançons religioses i resaven.

— Jesús fa dos gestos molt importants: parteix el pa i beu de la copa, que
després passa als seus amics. Amb aquests gestos vol donar a enten-
dre que ha decidit donar la vida per tots. El cos de Jesús, repartit, i la
seva sang, vessada, són signes del seu amor per nosaltres.

— El missatge d’aquest text està present en els gestos de Jesús: tota la seva
vida (paraules, miracles, menjars...) ha estat expressió d’aquest lliura-
ment, que ara està present en els signes del pa partit i la copa compar-
tida. La resurrecció segellarà definitivament aquests gestos: Jesús asse-
gura la seva presència i la seva vida nova entre nosaltres.

— Se subratllen en el relat les claus següents:
• La importància dels gestos de Jesús: partir el pa, compartir la copa.
• Uns gestos acompanyats de paraules que n’expliquen i n’amplien el

sentit.
• Tenen lloc dins d’un grup de deixebles que comparteixen el seu gest

i el prolongaran més endavant.
• També en aquesta celebració està present l’ombra de qui no vol aco-

llir l’entrega de Jesús.

Partint dels objectius de la unitat:
— Assenyalar la importància que té per als cristians el sopar pasqual de
Jesús amb els seus amics.

— Adonar-nos del valor de menjar junts per viure units.

Es proposen activitats d’ampliació al voltant de:
— La importància del contingut que expressen els gestos que fem.

1. Pluja d’idees. Demana als alumnes que elaborin entre tots un calen-
dari en què figurin les ocasions en què es reuneixen com a grup de clas-
se o a casa seva per celebrar moments importants.

Línies de lectura

Activitats 
d’ampliació

Connectem

Jesús celebra la Pasqua (Mt 26,17-30)

Unitat 5

12
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Sabies que...

2. Menjar i festes religioses. Demana’ls que investiguin si hi ha en les
diferents religions (judaisme, cristianisme, islam o altres) festes religioses
en què menjar junts sigui important per celebrar-les. Quin sentit té?

Comprendre el text

3. Els gestos de Jesús. En la columna de l’esquerra hi ha una llista de ges-
tos de Jesús que apareixen en l’Evangeli. Demana als alumnes que uneixin
cada gest amb el seu significat (columna de la dreta) en el quadern.

— Partir el pa — Tornar la salut

— Acariciar els nens — Resar al Pare

— Tocar un malalt — Entregar la seva vida

— Reunir els deixebles — Demostrar afecte

— Elevar els ulls al cel — Voler viure amb altres

4. Quin gest! Juga amb els alumnes al joc següent: alguns representen amb
mímica diferents gestos que indiquen ajuda als qui en necessiten (per
exemple, atendre un malalt); els altres han d’endevinar-ho.

5. Emaús. Jesús va partir i va repartir el pa amb els deixebles en més oca-
sions. Prepareu a classe una representació de la trobada de Jesús res-
suscitat amb els deixebles d’Emaús (Lc 24,13-35). Convida els alumnes a
buscar les semblances que hi ha entre aquesta escena i la del sopar de
Pasqua.

6. Banquet. Demana als alumnes que imaginin una festa de comiat a un
company o companya que es canvia de col·legi. Divideix-los en grups;
cada nen o nena s’ha d’encarregar de preparar un aspecte de la festa: el
menjar, la beguda, la decoració, els regals... Poseu en comú els prepara-
tius. Si sorgís l’ocasió de celebrar un comiat a algun company o compa nya,
aprofiteu la feina feta.

Vivim
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— Aquest relat forma part de les narracions de la resurrecció amb què
conclou l’obra de Lluc. En aquest Evangeli, els episodis de la resurrec-
ció es presenten com una pel·lícula dividida en tres capítols: l’aparició
a les dones (cap.1), els dos d’Emaús (cap. 2) i aquesta última apari -
ció a tots els deixebles (cap. 3), que busca atreure l’atenció del lector
d’una manera progressiva.

— Jesús apareix entre els deixebles com algú viu, però aquests, atemorits,
són incapaços de reconèixer-lo. Les proves que els dóna (tocar el seu
cos, menjar) se situen en l’àmbit de la física: Jesús ressuscitat té cos,
Jesús menja amb els amics igual que ho havia fet abans de la passió.

— El missatge d’aquest text ens situa davant del nucli principal de la pre-
dicació cristiana: Jesucrist ha ressuscitat!, i roman amb nosaltres,
donant-nos ànims i ajudant-nos a creure malgrat les nostres pors i
reticències.

— El text descriu un procés en els deixebles, destinataris de l’anunci que
pot ser el de qualsevol persona que s’acosta a llegir el text: de la por a
la confiança, i d’aquesta a l’alegria i la sorpresa que provoca la presèn-
cia del ressuscitat. Al mateix temps, vincula les narracions de la resu-
rrecció amb episodis de la vida de Jesús anteriors a la seva mort, com
els àpats, que en l’obra de Lluc adquireixen una rellevància singular.

— Se subratllen en el relat les claus següents:
•Jesús apareix com algú viu entre els seus seguidors i els convida a
reconèixer-lo.

•La reacció dels deixebles, que passa per fases diferents: por-dubte-
sorpresa-confiança-alegria.

•El missatge de la narració: Jesús ha ressuscitat!
•La importància dels aspectes físics posats en relleu en la narració:
la corporalitat de Jesús i el fet de menjar amb els seus amics.

Partint dels objectius de la unitat:
— Conèixer un relat d’aparicions de Jesús ressuscitat.
— Desenvolupar la capacitat de ser pacificadors en el nostre entorn.

Es proposen activitats d’ampliació al voltant de:
— Fomentar actituds de confiança com a mitjà per proposar una cultura
de pau.

Comprendre el text

1. Dibuixa el relat. Demana als alumnes que dibuixin el relat dividint-lo
en escenes:
a) Els deixebles tristos.
b) Jesús apareix i els deixebles se sorprenen.
c) Els deixebles toquen Jesús i confien en Ell.
d) Tots mengen i s’alegren.

Línies de lectura

Quin ensurt que ens has donat! (Lc 24,36-52)

Unitat 6

14

Activitats 
d’ampliació

Ens endinsem
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Han d’escriure sota cada vinyeta el sentiment predominant en l’es -
cena.
Després, pregunta’ls: «Quin és el sentiment inicial? I el final? Què ha pas-
sat en les dues vinyetes centrals perquè la situació canviï?»

Llenguatge simbòlic

2. Els idiomes de la pau. Els hebreus es desitgen la pau dient la parau-
la Shalom. En altres cultures s’usen altres mots per expressar la mateixa
realitat. Demana als alumnes que investiguin quines paraules signifiquen
‘pau’. Després, escriviu-les en gran utilitzant paper continu per fer un
mural.

3. Mans i peus. Quines parts del cos ens serveixen per expressar confiança
i seguretat? Demana als alumnes que, per parelles, es posin cara a cara
i vagin assenyalant-se al cos parts amb què es poden demostrar senti-
ments: por, confiança, seguretat, alegria, pau...

4. Redacció. Demana’ls que escriguin una redacció en què proposin
accions concretes per construir la pau a casa, a l’escola, al barri, a la ciu-
tat i al món.

Amb una altra mirada

5. Digues als alumnes que divideixin en dos un foli traçant-hi una línia.
En un costat han d’escriure situacions en què s’han sentit alegres i segurs,
i en l’altre, situacions en què han sentit por. Quin costat està més ple?

Vivim
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Les sis narracions que configuren aquest quadern es poden treballar line-
alment o utilitzar en diferents moments al llarg del curs. Proposem alguns
moments en què creiem que aquestes narracions poden servir de suport
a l’hora de plantejar diferents temes. Evidentment, es poden fer servir en
qualsevol altre moment, perquè la riquesa de la Paraula sempre ens obre
nous horitzons. Hem de tenir en compte que algunes unitats es poden
treballar també en l’hora de tutoria.

Proposta d’utilització de les unitats del quadern16

Unitat Puc treballar-la

1. Una visita inesperada (Abraham
i Sara a Mambrè) Gn 18,1-15

Al començament del curs, per
potenciar l’acollida i el respecte 
a les diferències

2. Tenim gana! (Mannà i guatlles) 
Ex 16,1-35

Jornades de sensibilització 
sobre drets humans o eradicació
de la pobresa

3. Convidats a un casament (Canà) 
Jn 2,1-12

Motivar i potenciar el valor 
de la celebració: introduir el sentit
del Nadal o les festes locals

4. Pa per a tothom! (Multiplicació 
dels  pans) Jn 6,1-15

Jornada del dejuni voluntari 
o campanyes d’«entrepà solidari»

5. Jesús celebra la Pasqua 
(Últim Sopar) Mt 26,17-30

Al voltant de la Setmana Santa

6. Quin ensurt que ens has donat!
(Jesús ressuscitat) Lc 24,36-52

Jornada escolar de la pau 
i la no-violència 
Pasqua / Final de curs
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