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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!





Quin embolic de família!

Hi ha alguna cosa més important que la família?

Nosaltres creiem que no.

A més, quan algú creu nen que sí, és perquè sent que la seva família
té alguns problemes… Et direm un secret: «Totes les famílies tenen
problemes». Això és així perquè de vegades viure junts molt de temps
no és fàcil i hem d’aprendre a estimar-nos. Però al costat dels
problemes, hi ha un munt de coses bones!

En aquest quadern volem acostar-te a situacions familiars que potser
s’assemblen a les que estàs vivint tu. A la Bíblia també trobem tota
mena de circumstàncies, des de germans que es respecten molt poc
fins a cosines que s’estimen d’allò més. Si segueixes cada una de les
narracions descobriràs que la teva família tampoc no és tan rara com
a vegades et penses que és. I que hem d’aprendre a conviure i a
respectar-nos cada dia.

Estem segurs que t’ajudaran a fer-ho aquestes lectures. Al final,  segur
que acabaràs estimant una mica més els teus familiars.

Ànim!

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.



Adam i Eva eren un matrimoni feliç. I aviat van arribar els fills. El primer va ser
Caïm. Poc després van tenir un altre fill, a qui van posar Abel.

Amb el temps cada un va anar tenint gustos diferents. Abel es va fer pastor i el seu
germà Caïm, agricultor.

8

Llegim Gn 4,1-16

Connectem
Col·loquem aquestes notícies sobre trossos de paper a manera 
de retalls en un diari:

— Un home agredeix la seva dona i la deixa inconscient.

— Una nena de tres mesos és abandonada a la porta d’una església.

— Roben la bossa a una àvia i en caure es trenca el maluc.

— Cada dia augmenta el nombre de casos de violència a les escoles.

— Les estadístiques revelen que el nombre de divorcis ha crescut en
els últims cinc anys.

Llegeix els titulars d’aquestes notícies: Què tenen en comú? Creus que
són vertaderes? Coneixes algun cas com aquests? Dialogueu a classe
sobre això. 

Tot seguit descobrirem com les relacions entre les persones en moltes
ocasions són difícils, fins i tot entre germans, com passa en la narració
següent.

Volem

Conèixer l’explicació que ens dóna la història de Caïm i Abel sobre el mal.

Acostar-nos a algunes causes per les quals les relacions humanes
fracassen i descobrir que hi ha moltes coses que es poden evitar.

Els germans Caïm i Abel1



Tenien el costum d’oferir regals a Déu. Així que un li va preparar els fruits més bonics 
i suculents del seu hort i l’altre, uns xais ben tendres i saborosos. I per aquelles coses
que de vegades passen, aquesta vegada li va fer més gràcia a Déu l’ofrena d’Abel.

—Quina ràbia! —va protestar Caïm—. Eren les millors fruites que tenia!

Déu, que va veure Caïm trist i furiós, li va dir:

—No t’enfadis. Això tant se val! Vés amb compte, que l’enveja et pot portar
problemes. Camina, no siguis ximple i oblida-ho.

Però Caïm no en va fer cas perquè era el gran i volia ser el preferit.

Rabiós com estava, va quedar amb el seu germà per  fer una passejada 
pel camp.

Una vegada allí es va llançar contra Abel i el va matar. De tornada es va trobar
novament Déu, que li va preguntar:

—Caïm, on és el teu germà?

Caïm, intentant dissimular, va contestar gairebé cridant:

—Jo què sé! Per ventura he de cuidar jo d’ell? Ja és grandet!

Llavors Déu el va corregir i li va dir:

—En la terra que conrees has matat el teu germà, per això ja no et donarà cap fruit
bo. Vés-te’n, pensa sobre el que has fet, perquè des d’avui t’has quedat sol i ningú
estarà al teu costat.

Caïm es va adonar del que havia fet i va tenir por perquè no tenia ningú que 
el defengués. Déu, veient el seu dolor, li va dir:

—Et marcaré amb un senyal perquè qui et trobi i vulgui fer-te mal sàpiga que jo et
protegeixo.

I Caïm va fugir lluny, amb un gran dolor al cor.

Els germans 
Caïm i Abel
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Comprendre el text

Ens endinsem

Resumeix en tres frases el contingut d’aquest relat.

Quines de les paraules següents són necessàries per comprendre bé 
el text?
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Sabies que...

Els oficis a Israel. En el món antic, i també a Israel, les tasques
estaven dividides en funció del sexe i de la condició social. D’aquesta
manera hi havia oficis propis d’homes i de dones. Entre els primers
podien assenyalar-se dos grans tipus: els treballs dels nòmades, com 
el pasturatge o el comerç amb països estrangers, i els oficis que
s’ocupaven a les ciutats amb un ritme de vida més sedentari. A les
ciutats els habitants es dedicaven sobretot a l’artesania o al cultiu de la
terra als camps pròxims als nuclis urbans o a les valls i planes fèrtils dels
grans rius.

Les ocupacions de la dona variaven menys, ja que nòmades o
sedentàries, eren les encarregades de la cura i l’educació dels nens 
i de les tasques de la casa.

1

— agricultor
— enveja
— germà
— déu

— ofrena
— senyal
— xais
— enfadar



Els germans 
Caïm i Abel

L’ofrena

Oferir  significa lliurar, regalar, donar alguna cosa gratuïtament,
posar alguna cosa en mans d’un altre. Quan algú està agraït,
ofereix el millor que té. Israel va reconèixer sempre que tot allò bo
que posseïa venia de Déu, i va desenvolupar tot un sistema de
festes en les quals li oferien sempre alguna cosa.

D’aquesta manera, al final de cada collita, a la tardor, presentaven
al temple els primers fruits de la terra per oferir-los a Déu, 
era el Sukkot o la «festa de les tendes». A més, tots els dies s’oferien
en els santuaris diversos aliments, encens i pa; també en cir -
cumstàncies importants de la vida de les persones (naixement
d’un fill, casament...), tenien lloc ofrenes d’acció de gràcies a Déu.

Penses que pots «oferir» alguna cosa a una persona a qui estimes? Què
pots oferir-li? Dibuixa l’ofrena que li faries.

Llenguatge simbòlic
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Torna a llegir el relat, busca raons per les quals l’enveja comença a créixer
en el cor de Caïm i anota-les al quadern. En quin moment penses que es
podria haver evitat el fatal desenllaç? Què proposes?

Pensa i respon: Creus que Déu actua correctament? Per què? Què faries tu
en el lloc de Déu?

Dialoga amb el teu company sobre com devia ser la vida de Caïm després
de sortir fugint.



Vivim1
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Copia el quadre següent al quadern. Completa’l anotant accions
relacionades amb els oficis que hi apareixen:

La relació de Caïm i Abel és un fracàs. Pensa en actituds que millorin 
o dificultin les relacions entre germans i escriu-les al quadern.

— La relació entre germans millora si _____________________________

— La relació entre germans es dificulta si __________________________

L’enveja desbarata el cor de Caïm. També desbarata el nostre quan 
la vivim. Escriu moments que recordis en què hagis sentit enveja.

Quins efectes va tenir en cada cas?

En sortiries beneficiat en alguna cosa? Per què?

Comunicar-nos bé ens ajuda a relacionar-nos millor. Explica si els objectes
següents podrien ajudar a conviure millor els pobles rics i els pobres. Per
què?

Cura  
Agricultor Pastor Comerciant Artesà de la casa

— Rega
— Llaura
— Sembra
— Planta
— …

— televisió
— taula
— fonendoscopi

— joc
— MP3
— antena parabòlica
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Els germans 
Caïm i Abel

Li has escrit alguna vegada una carta íntima al teu germà? Aprofita aquest moment
per fer-ho. Si no tens germans, escriu-la a un d’imaginari. Recorda que en les cartes
se solen dir coses que un de vegades no s’atreveix a expressar en persona.

Si vols, dóna-l’hi quan l’acabis.

Amb una altra mirada

Escriu què has après de la història de Caïm i Abel.

Torna a l’apartat «Connectem» (pàgina 8) i respon: com es podria haver
evitat alguna de les males notícies que hi apareixien?

Valoració



2

El vell Jacob, a qui tots coneixien com a Israel, tenia dotze fills i una filla. Havia
tingut unes quantes esposes. Els seus fills preferits eren els dos petits: Josep i
Benjamí. A Josep li havia regalat una túnica preciosa que havia fet créixer l’enveja
dels seus germans. Josep era un somiador i relatava els somnis que tenia:

—Sabeu el que he somiat? —deia mentre els seus germans grans l’escoltaven amb
cara de pocs amics—. Veia que el sol, la lluna i onze estrelles es postraven davant
meu.

14

Llegim Gn 37-47

Connectem
Has vist aquestes pel·lícules? De què tracten? Dialogueu a classe
sobre l’argument de cada una.

Somiar i tenir grans projectes no és solament cosa de les pel·lícules. 
A continuació coneixerem la història d’una persona senzilla que tenia
somnis que van salvar moltes persones.

Volem

Conèixer la història de Josep i la relació que es va establir amb els seus
germans grans.

Valorar la importància de tenir il·lusió per fer alguna cosa en el futur.

El meu germà 
al·lucina



—Però, què t’has cregut, que ens postrarem davant teu? —i cada vegada l’odiaven
més.

El seu pare, Israel, l’estimava més que als altres i en escoltar el somni també el va
renyar, encara que es va quedar pensant què significaria.

Un dia que els seus germans el van veure arribar, no van aguantar més i van
decidir assassinar-lo:

—Aquí ve el somiador. Matem-lo. El tirarem en algun pou i després direm que 
una fera salvatge l’ha devorat.

Rubèn, un dels seus germans, per  salvar-lo, els va demanar que en comptes de
matar-lo el llancessin directament al pou i l’abandonessin. I així ho van fer. Però
van veure acostar-se uns comerciants i se’ls va acudir una idea millor:

—No el matem! Segueix sent el nostre germà. Venguem-lo a aquests comerciants
que es dirigeixen a Egipte.

Vint monedes de plata és el que en van treure. Després se’n van anar a casa, però
abans van estripar la túnica i la van tacar amb sang d’un animal per ensenyar-l’hi 
al seu pare.

Molts anys després, Josep es va guanyar el favor de gent important, va arribar 
a ser conseller del faraó d’Egipte. Estant allí, van anar-hi els seus germans a
demanar menjar, ja que havia esclatat una gran fam en aquells països, i s’hi van
trobar Josep. Van pensar que es venjaria, però els va acollir a Egipte, els va
perdonar i se’n van anar a viure tots amb ell.

15

El meu germà 
al·lucina



Comprendre el text

Ens endinsem

Imagina que algú que no coneix la història de Josep et demana 
que l’ajudis a escriure-la, però solament pots donar-li deu paraules 
o expressions. Quines triaries? Escriu-les al quadern.

Dibuixa en quatre vinyetes la història de Josep.

Com va reaccionar Josep quan es va trobar els seus germans? Imagina
l’escena i descriu-la al quadern.

16

Sabies que...

La família jueva. A Israel la societat estava organitzada en
famílies, que eren el centre de la vida de les ciutats i dels pobles. Tots,
homes i dones, s’inserien dins d’una família, que a més dels pares i els
germans, incloïa una gran quantitat de parents com ara oncles,
cosins, avis o criats.

Tots habitaven la mateixa casa, un recinte gran on es reservaven espais
per a cadascú: els homes, a la part exterior, es dedicaven als assumptes
familiars com l’agricultura o els negocis; les dones, a les habitacions
interiors, s’ocupaven de les tasques domèstiques. També els nens i
nenes tenien el seu espai: a prop de la mare, quan eren petits, i amb 
els adults, per aprendre un ofici, quan creixien.

2



El meu germà
al·lucina

La túnica

La túnica és un vestit llarg amb mànigues, que cobreix per
complet el cos de la persona. En alguns relats de la Bíblia la
túnica es converteix en protagonista:

— Jacob regala al seu fill Josep una bonica túnica de colors.

— Elies cobreix amb el seu mantell el seu amic Eliseu i el fa
profeta.

— Els soldats es reparteixen la roba de Jesús i sortegen la seva
túnica.

Totes aquestes històries tenen un element comú: la túnica
identifica la persona, li aporta dignitat, la cobreix perquè pugui
presentar-se davant dels altres com algú important i amb poder.
Per això els pares regalaven als fills una bona túnica o els amics
la compartien amb uns altres: una túnica bonica i resistent és la
millor herència que podien deixar a les persones que estimaven.

Escriu una breu redacció en què expliquis què reps dels qui t’estimen.

Llenguatge simbòlic
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Quan Josep explica el somni de les estrelles, els seus germans i el seu
mateix pare s’enfaden. Penses que s’enfaden pel contingut del somni? 
Què creus que pot significar? Explica-ho al quadern.

El relat narra que Jacob va tenir dotze fills i una filla. Investiga en la teva
Bíblia, en les enciclopèdies de classe o preguntant quins eren els seus
noms.

Esbrina els noms de les esposes de Jacob i intenta fer al quadern un 
petit arbre genealògic amb Jacob, les seves esposes i els seus fills.



Vivim2
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Escriu en un full a part què t’agradaria ser de gran sense posar-hi el teu
nom. Després ajunteu els fulls, barregeu-los i repartiu-los. Llegiu-los i
intenteu esbrinar de qui és cada un.

Fa molts anys Martin Luther King va començar un discurs famós amb
aquestes paraules: «I have a dream». El seu somni era que persones 
de raça blanca i de raça negra poguessin viure unides i en pau. Algunes
dècades després s’ha fet realitat.

— Busca informació sobre Martin Luther King.

— Formula ara un somni que no s’hagi complert i que potser d’aquí a uns anys
pugui fer-se realitat.

Avui en dia el somni de moltes persones és cuidar la natura. Imagina
aquestes situacions i planteja un somni que pugui canviar-les.

— Un incendi provocat arrasa un bosc.

— Un abocament d’aigües contaminades al riu.

— Un animal en perill d’extinció ferit.

— Un vaixell petrolier naufraga a prop de la costa.

— Un escapament de gas en una fàbrica.

Fixa’t aquests dies en els anuncis publicitaris de televisió i anota en un full
quins parlen de somnis i il·lusions. Poseu en comú les dades obtingudes. A
quines conclusions heu arribat? Dialogueu a classe.



El meu germà 
al·lucina

Què et suggereix aquesta foto?

Tanca els ulls i imagina que ets a la part alta d’una muntanya mirant  l’horitzó. Sents
la brisa fresca i et trobes molt a gust. Comences a somiar… Compartiu els vostres
somnis.

Amb una altra mirada

Respon a les preguntes següents sense mirar el relat:

— Quants germans tenia Josep?

— Com li deien al germà més petit dels fills d’Israel?

— Per què tenien enveja de Josep els seus germans grans?

— On va acabar vivint tota la família?

Escriu un missatge a una persona que diu que no té cap il·lusió i que 
els somnis no valen per a res.

Valoració

19



3

Noemí se’n va anar del seu país per a anar a un altre país, Moab, amb el marit,
Elimélec, i els dos fills a causa de la gana. Aquests es van casar amb dues dones
del nou país i van viure uns anys junts. Va passar el temps i es van morir els tres
homes. De manera que Noemí va decidir tornar a la seva terra i dir-los a les nores
que s’hi quedessin i intentessin formar una nova família. Una s’hi va quedar, però
l’altra, a qui li deien Rut, veient que Noemí era gran i no tenia a ningú, li va dir:

20

Llegim Rt 1-4

Connectem
Observa aquesta fotografia i respon:

— Quines semblances descobreixes entre elles?

— Hi ha alguna diferència? Quina?

En el teu barri o ciutat, hi viuen persones d’altres països? Per què ho
saps?

La veritat és que no podem jutjar ningú per ser estranger. Llegeix 
a continuació com una estrangera és capaç de ser fidel fins al final.

Volem

Conèixer la història de Rut i Noemí.

Sensibilitzar davant situacions d’abandó i marginació de la dona 
en el món d’avui.

Una història de dones



—No insisteixis més perquè em quedi aquí. On tu vagis, jo hi aniré; on tu visquis, 
jo hi viuré; el teu poble és el meu poble i el teu Déu és el meu Déu; on tu moris, jo
hi moriré i allí m’enterraran. Et juro que només la mort ens separarà.

De manera que Noemí, emocionada per les paraules de Rut, no va dir res més 
i se’n van anar juntes.

En arribar, com que Noemí era gran, Rut va haver de posar-se a buscar aliments
recollint les sobres dels qui espigolaven en els camps. Ella era estrangera i no
tenia cap dret.

Un dia estava recollint el que sobrava de la sega i es va fixar en ella l’amo del
camp. Va resultar ser Booz, un parent ric del seu difunt sogre. Booz, en saber que
era Rut la que ho havia deixat tot per acompanyar Noemí, la va convidar a menjar.

Rut li va explicar tot el que li havia passat a Noemí i aquesta li va dir:

—Demà posa’t ben bonica. I et presentes davant Booz. Segons els nostres
costums ell té dret a casar-se amb tu si vol.

Rut es va rentar, es va perfumar, es va posar un vestit bonic i es va presentar davant
de Booz. En veure-la al costat d’ell, se’n va enamorar i li va demanar matrimoni, però
havia de consultar-ho amb un altre parent que també tenia dret a casar-se amb ella.

Va consultar al parent, que no va voler quedar-se amb Rut. Així que Booz i Rut es
van casar. Al cap de poc temps van tenir un fill a qui van posar el nom d’Obed, 
que va ser el pare de Jessè, que seria al seu torn el pare del rei David.

Així Noemí va morir amb descendència.

21

Una història 
de dones   



Comprendre el text

Ens endinsem

Imagina que el relat de Rut és una pel·lícula amb unes quantes escenes.
Torna a llegir-lo i divideix-lo en escenes posant un títol a cada una. Per
exemple:

Escena 1: Noemí, el seu marit i els seus dos fills se’n van a un altre país.

Rellegint el text, completa els parentius dels personatges que hi apareixen:

— Noemí és la muller d’  _________
— Un dels fills de Noemí es va casar amb _________
— Quan Noemí va enviduar va tornar amb la seva   _______ al seu país.
— Rut va treballar per a un ________ de Noemí.
— Rut es va convertir en la _________ de Booz i va tenir un  _________

Escriu al quadern una descripció al més completa possible de Noemí i Rut.
Com te les imagines físicament? Què creus que senten? Què els agrada?, etc.

Copia al quadern les paraules que Rut diu a Noemí quan Noemí anuncia 
que tornarà al seu país. Com creus que se sentiria Noemí en sentir-les?

Completa els mots encreuats següents al quadern:

a. Nombre de fills de Noemí.
b. Nom de la sogra de Rut.

22

Sabies que...

El Levirat. Amb aquesta paraula es designa una norma escrita en la
llei jueva per la qual si un home moria sense fills, algun dels germans 
o parents estava obligat a casar-se amb la vídua per  donar-li 
descendència.

Gràcies a aquesta mesura s’aconseguia donar continuïtat al cognom
familiar, ja que el primer nen nascut del segon matrimoni era considerat
fill del primer marit. A més, d’aquesta manera les possessions de la
família no es perdien, ni passaven a pertànyer a altres persones.

3



Una història 
de dones

La dona en la Bíblia

En ocasions pot semblar que les dones estan absents
o amagades en els llibres de la Bíblia. Res més lluny de
la realitat: tota la història d’Israel està animada per la
presència de dones com Sara i Agar, Raquel, Míriam,
Rahab o Noemí. No obstant això, la seva situació no va
ser gens fàcil, ja que ser dona a Israel significava
ocupar quasi sempre el segon lloc, darrere del baró
(pare, germà o marit), que dictava les normes i exigia
que la dona complís en silenci el que ell demanava.

Les nenes no van tenir una millor sort: per ser petites i menors d’edat se les
considerava criatures imperfectes i incompletes; en molt pocs casos aprenien a
llegir i a casa no tenien dret a opinar, ni a dir el que pensaven. La seva veu,
simplement, no era escoltada ni tinguda en compte.

No obstant això, Jesús tria les seves deixebles perquè siguin les primeres que
anuncien a tots la bona notícia de la Resurrecció.

Fes una llista de les dones amb les quals et relaciones i indica un tret
que les caracteritzi. Avui en dia, es viu la mateixa situació que vivien 
les dones jueves?

Llenguatge simbòlic
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c. Ho era Rut en el país de Noemí.
d. Noemí es va convertir en avantpassada d’un ____ molt famós.
e. Nom del fill d’Obed que va ser pare del rei David.

a
b
c
d
e

D
O
N
E
S



Vivim3
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Fes el teu arbre genealògic. Pensa i contesta: seria possible fa aquest
arbre genealògic sense dones? Per què?

Investiga sobre una dona important en la història de la humanitat (per 
la seva valentia, els seus descobriments, els seus escrits…) i escriu al
quadern una petita biografia amb les dades que has trobat.

Reunits en grups, recordeu i escriviu (podeu ajudar-vos d’alguna guia o
preguntar als veïns) el nom de carrers, places o llocs de la vostra localitat
que tinguin el nom d’una dona. Intenteu esbrinar per què els han dedicat
aquests espais.

Dividiu la classe en dos grups: nois a un costat i noies a l’altre. Penseu
arguments per  desenvolupar un debat entorn d’aquest tema: Té avui la
dona els mateixos drets i la mateixa importància en la societat que l’home?
El grup dels nois defensará que encara no té la importància que hauria de
tenir. El grup de les noies intentarà defensar que sí: ja estan suficientment
valorades.

A quines conclusions heu arribat?



Una història 
de dones

Dedica un moment a pensar en les dones que t’han ajudat i que són vertaderament
importants en la teva vida. Para atenció al que sents mentre les recordes…

Redacta un poema que tingui com a tema alguna d’aquestes dones. Podeu recitar-
los després davant la classe i penjar-los a la paret.

Amb una altra mirada

Formeu grups de set persones i prepareu una dramatització del relat 
de Rut i Noemí.

Penses que és necessari seguir treballant per la defensa de la dignitat 
de la dona i la seva integració en la nostra societat? Confecciona un lema
amb el qual es pogués posar en marxa una campanya publicitària que ho
defensés.

Valoració
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Una família amb
molta història

Volem

Conèixer alguns aspectes importants de la història de les nostres famílies. 
Adonar-nos de la relació que hi ha entre la nostra pròpia família i les que
apareixen en la Bíblia.

Fem...

Totes les famílies tenen anècdotes i coses divertides que val la pena
conèixer. En tota família hi ha una història per explicar…

En aquest taller t’ajudem perquè t’adonis de com és d’important conèixer 
la teva família.

Connectem

Taller 1

El teu Llibre de la meva família

Material que necessites:

Un quadern nou.

Retoladors de diversos colors.

Tisores.

Goma d’enganxar.

Fotografies dels membres de la teva família.

Fitxes de paper en les quals anotis la informació.

Investiga:

Per confeccionar el Llibre de la meva família t’has de convertir en un periodista 
i entrevistar els membres de la teva família per obtenir la màxima quantitat 
d’informació possible.

1r Fes una llista dels membres de la teva família que coneguis i selecciona’n
alguns perquè t’expliquin la seva història.
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2n Fes l’entrevista ajudant-te de les fitxes. Hi has d’anotar: 
Nom complet (amb els dos cognoms), nom dels pares, nom dels avis,
parentiu que té amb tu, alguna anècdota que tingui a veure amb la teva
família...

3r No oblidis demanar-los una fotografia.

Fil a l’agulla:

Amb tota la informació que has aconseguit, ja pots escriure el Llibre de la
meva família:

El primer full del quadern és per al títol: «Aquest és el llibre de la família
.......». Completa’l amb els cognoms de la teva família.

En les pàgines següents vés presentant cada un dels membres 
de la família, començant pels avis fins a arribar a tu.

Reserva un full per a cada persona: copia la informació de les fitxes 
i redacta-la. Enganxa-hi també les fotografies i escriu amb bona lletra.

Al final pots fer una redacció sobre la teva família, en què expliquis per
què és important per a tu i donis les gràcies a tots els que han col·laborat
amb tu.

La Bíblia és també el gran llibre de família
dels creients. Moltes de les històries que
ens narra parlen de pares i fills, d’avis, de
néts i de persones que s’estimen i formen
noves famílies.

Si rellegeixes les històries d’aquest
quadern t’adonaràs que no tots a la Bíblia
es porten bé; que de vegades els
germans, encara que s’estimin, acaben
barallant-se (com els va passar a Josep, 
el dels somnis, i als seus germans), o que
quan tot sembla haver acabat pot sorgir
una bonica història d’amor, gràcies a la
generositat d’una dona (aquesta és la
història de Rut), o que és una alegria

trobar-nos o veure tornar a casa el fill 
que se n’havia anat lluny del seu pare.

Però, a més, a la Bíblia trobem també
llistes amb els noms de la família, per les
quals sabem qui és fill d’un altre o com es
deien els seus avis.

A aquestes llistes se’ls dóna el nom de
genealogies. Si vols conèixer la de Jesús,
pots llegir Mt 1,1-17 i Lc 3,23-38. 

Encara que els noms que hi apareixen
poden semblar-te estranys, llegeix-les 
i respon:

Són iguals?

En què s’assemblen?

A la Bíblia:



4

La cosina de Maria, Isabel, estava embarassada de sis mesos. Era una dona gran,
així que Maria va pensar que el millor que podia fer era posar-se en camí cap a la
ciutat on vivia la seva cosina, a les muntanyes, per ajudar-la fins que nasqués el
bebè.

—Bon dia, Isabel! —li va dir alenant pel camí de pujada.

En aquell moment, a la seva cosina se li va omplir la cara de felicitat i, col·locant
les mans sobre la panxa, li va contestar:

28

Llegim Lc 1,39-56

Connectar

Es pot viure sense dir gràcies?

Fa temps vaig conèixer una tribu de la selva veneçolana que no tenia en 
la seva llengua la paraula gràcies. Sorprès, em vaig fer entendre per
preguntar-los: «què dieu quan hi ha alguna cosa que us ha agradat i així
mostreu el vostre agraïment?». Un d’aquells homes, que coneixia la
meva llengua, em va explicar que la paraula que utilitzaven per a això 
es podria traduir per ‘està ben fet’.

Penses que gràcies i està ben fet són expressions sinònimes? 

Podríem viure sense dir gràcies? Dialogueu breument sobre això.

Ara veurem com una persona agraïda es posa al servei de qui la necessita.

Volem

Aproximar-nos al relat de la trobada entre Maria i Isabel.

Fomentar actituds d’alegria i agraïment com a base d’unes relacions
interpersonals sanes.

Quedem?



— Que bona que ets, cosina! Com se t’acudeix venir aquí estant embarassada?

— En sentir-te m’he posat molt contenta i sembla que el nen també perquè m’ha
donat unes puntadetes. Beneït sigui Déu!

Maria va somriure, es van abraçar i es van besar. Llavors Maria es va posar 
a cantar:

— Estic contentíssima amb Déu! Sento que m’estima moltíssim i que és molt prop
meu. Jo que sóc una dona senzilla i Déu s’ha fixat en mi! Que tot el món ho sàpiga!

Isabel l’escoltava amb molta atenció.

—Veig que el nostre Déu és bo amb tothom —va continuar Maria—, que s’acosta
més als pobres que als que tenen de tot. A més, si mirem en la nostra història, 
la del nostre poble, Israel, des que va fer la seva promesa a Abraham mai no ha
deixat de complir-la en tots els seus descendents.

Isabel va mirar la seva cosina confirmant tot el que li deia. I així van estar juntes
fins que va donar a llum el seu fill, Joan, i llavors Maria va tornar a Natzaret.

29

Quedem?



Comprendre el text

Ens endinsem

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

La visita de Maria a la seva cosina ens recorda la trobada que va tenir
Maria amb l’àngel. Recorda aquest altre text o busca’l a la Bíblia 
(Lc 1,26-38) i escriu al quadern les semblances i les diferències entre 
les dues trobades.

30

Sabies que...

Magnificat. És una paraula llatina que vol dir ‘engrandeix’, ‘fa gran’.
Amb ella s’inicia el cant amb què Maria beneeix i lloa Déu després 
de la trobada amb Isabel al seu poble Aim Karem.

El Magnificat és una cançó d’acció de gràcies a Déu:

— Perquè és a prop del seu poble i escolta la seva veu.

— Perquè se serveix de les coses més petites per a les obres més grans.

— Perquè és l’únic capaç de veure el fons del cor de les persones, i així
«s’acosta més als pobres que als que tenen de tot».

— Perquè es recorda de les promeses que fa i s’afanya a complir-les.

4

— embarassada
— part
— alenant
— abraçar-se

— Poble d’Israel
— promesa d’Abraham
— descendents
— beneït



Quedem?

El braç/la mà de Déu

Quan la Bíblia parla del braç o la mà de
Déu no ho fa per indicar que Déu tingui
extremitats com nosaltres, sinó per parlar
del seu poder i de la força que té per
fer les coses.

Moltes vegades en els salms i en altres llibres, es compara Déu amb un guerrer que
combat per defensar el seu poble, i amb el seu braç derrota els enemics; en altres
ocasions es parla de Déu com un pare, que amb les mans eleva cap a ell els seus
fills per acaronar-los. També és un pastor, que amb les mans reuneix hàbilment
totes les ovelles dins de la cleda.

La força del braç de Déu i també la tendresa i el seu afecte ajuden totes les
persones a trobar el seu lloc i ser feliços.

Dibuixa al quadern tres accions que Déu pot fer amb el seu braç.

Llenguatge simbòlic
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Imagina el diàleg entre Maria i Isabel quan va néixer Joan i escriu-lo 
al quadern.

Rellegeix el relat i fes una llista de les qualitats que es diuen de Déu. 
Per exemple:

— Déu posa contenta Maria i l’alegra.

Esbrina el significat de l’expressió «Ave Maria», i copia’l al teu quadern.



Vivim4
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L’agraïment ens ajuda a relacionar-nos millor. Recorda situacions de la
teva vida quotidiana en les quals és habitual donar gràcies. Copia aquest
quadre i completa’l al quadern.

Llegeix el text següent:

Cent quaranta milions de nens de tot el món no assisteixen a l’escola. Nou de
cada deu nens estan escolaritzats a l’Amèrica Llatina. A l’Àsia són més de vuit
de cada deu i a l’Àfrica només sis de cada deu. Cinc països africans
escolaritzen menys del trenta per cent dels seus nens i nenes.

Oferir a tots els nens del món un lloc digne a l’escola costaria entre tres mil 
i sis mil milions d’euros. El món es gasta a l’any en armament més de cent
vegades aquesta quantitat. És a dir, mig bilió d’euros.

El pressupost que es destina a educació disminueix cada vegada més.

A l’Àfrica ha baixat fins als vint-i-cinc euros per persona i any.

(Font: http://www.savethechildren.es)

Contesta aquestes preguntes al quadern:

a) Què penses de la situació de què parla el text?

b) Per què creus que no hi apareixen els nens europeus?

c) Vint-i-cinc euros a l’any per pagar escoles, mestres, llibres, materials…

Calcula quant pots gastar tu a l’any. Quants nens podrien anar a classe 
a l’Àfrica amb el que tu gastes?

d) Arribes a alguna conclusió?

e) No creus que tens molts motius pels quals donar gràcies?

Diàriament sentim moltes notícies desagradables. Creus que no passen
coses bones al món? Per què no les expliquen? Busqueu bones notícies 
als diaris i feu un mural entre tots.

Persones a les quals agrair Els dóna les gràcies per...

— Persona de la neteja — Cuidar i mantenir neta l’aula



Quedem?

Agafeu un full gran (A3 o paper continu) per al grup. Cada un ha d’escriure amb
colors una acció de gràcies per alguna cosa que viu i l’ha de passar als companys.
Mentre espereu el vostre torn, penseu en coses, persones i llocs pels quals val la
pena donar les gràcies.

Finalment, penseu en una persona o grup que actualment necessiti animar-se.
Podries regalar-li el vostre full-agraïment.

Amb una altra mirada

Què creus que és el més important de la trobada entre Maria i la seva
cosina Isabel? Explica-ho al quadern.

Les activitats que has fet t’han servit per adonar-te que és important ser
agraït? En què? Escriu-ho.

Valoració
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5

Alguns criticaven Jesús perquè sempre se n’anava amb pecadors i gent poc
recomanable. Una vegada els va explicar com era el seu Pare perquè
entenguessin per què ell era així. Va narrar esta història:

«Un home tenia dos fills. Un dia, el petit li va dir:

—Pare, dóna’m l’herència que em correspon, que me’n vull anar de casa.

34

Llegim Lc 15,11-31

Connectem
Les vides d’un videojoc

Has jugat alguna vegada amb una consola de joc? Què passa quan et
maten o comets un error i perds la primera vegada? Normalment tenim
unes quantes vides, fet que ens permet començar una altra vegada
tantes vegades com vulguem.

Passa això en la vida real? Què passaria si fos possible? Dialogueu per
parelles sobre això. Ajunteu-vos en grups els que penseu el mateix i
escriviu en una frase la vostra opinió.

Les vides no se’ns donen realment, però hi ha moments que sembla 
que es torna a néixer. Alguna cosa així li va passar al fill d’aquest bon

Volem

Descobrir que Jesús utilitza les paràboles per parlar del seu Pare.

Aprofundir en el valor del perdó com un element important en la vida 
de les persones i en les relacions humanes.

Quina barra té aquest fill!



El pare va repartir el que tenia amb els seus fills i als pocs dies el fill petit se’n 
va anar. Va estar passant-s’ho molt bé, gastant diners en banquets, festes i tota
classe de vicis. Però va arribar un moment que els diners se li van acabar. Va
coincidir que al país on se n’havia anat es passava molta gana.

—Què faré? No em queda ni una moneda!

Amb esforç va aconseguir posar-se a cuidar els porcs d’un ramader, però ni tan
sols podia menjar el que tiraven als animals (ja li hagués agradat poder-ho fer!).

Adonant-se que havia actuat malament, es va recordar del seu pare i va recordar
l’afecte amb què tractava els servents. Així que es va dir:

—Tornaré a casa del meu pare i li diré que em tracti com un servent perquè he
actuat malament amb ell.

I així ho va fer.

—Fill meu! —li va cridar el pare corrent cap a ell—. Cada tarda he sortit per veure 
si tornaves.

El fill es va quedar una mica estranyat i li va dir tot el que havia pensat. Però 
el pare, sense deixar d’abraçar-lo, va demanar als servents que el vestissin, li
posessim un anell i li donessim unes sandàlies. I va afegir:

—Ah! I prepareu una festa! Que aquest fill és com si hagués nascut una altra vegada.

El germà gran, que venia de treballar, en sentir la música i el rebombori, va
preguntar què passava. Quan li ho van explicar, es va indignar, va sentir un fort odi i
no va voler entrar a casa. El seu pare va sortir i va intentar convèncer-lo, recordant-li
que també a ell l’estimava, però que valia la pena celebrar el retorn del seu germà».
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Quina barra té aquest fill!



Comprendre el text

Ens endinsem

Fes un resum del relat i destaca els moments més importants.

Compara en tres columnes les característiques dels tres personatges 
del relat. Escriu-ho al quadern.
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Sabies que...

Anar-se’n de casa. En el món antic els homes i les dones
abandonaven la casa dels seus pares quan es casaven i es disposaven a
formar una família. Només poques vegades algú podia abandonar la seva
llar i anar-se’n, però això estava molt mal considerat, ja que deixar la casa
suposava perdre el lloc de referència on es desenvolupava la vida.

Encara que Israel va ser durant gran part de la seva història un poble
sense terra ni casa, quan va arribar a Canà, es va establir allí i els
habitants van construir ciutats i edificis. Tenir un lloc propi per  habitar 
els va ajudar a créixer com a persones i a desenvolupar-se, per això no
entenien que algú pogués abandonar la seva llar i començar una vida
errant, lluny de la seva família i sense cap protecció.

Si un fill se n’anava de casa, els seus pares patien molt, perquè la família
es trencava per sempre, l’herència es perdia i ja mai no podrien tornar a
estar units, llevat que el que se n’havia anat reconegués el seu error i
demanés perdó a tots.

5

Pare Fill petit Fill gran

— Estima els seus fills — Va preferir viure fora — És fidel i obedient.
igual. de casa.

— … — … — …

de casa.



Quina barra té aquest fill!

Les sandàlies

Es tracta del tipus de calçat més utilitzat en el
món antic. Les sandàlies permetien a homes i
dones anar calçats, i això era signe de dignitat
i posició social, ja que no totes les persones
podien fer-ho: els pobres, els captaires i els
esclaus caminaven descalços per demostrar la
falta de recursos o la submissió a altres
persones, els seus amos.

El bastó i l’anell

Eren dues peces reservades als membres de les famílies més importants. El bastó,
una vara llarga de fusta, denotava autoritat, i solia estar en les mans del pare, o del
germà gran, que eren els caps de la família. L’anell, per la seva banda, era el signe
que identificava tots els membres d’una mateixa família.

Pensa en peces de vestir actuals. T’atreviries a dir quin significat podrien
tenir (per la forma, el color…)? Quines peces creus tu que denoten
autoritat?

Llenguatge simbòlic
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Pensa i contesta:

a. Què et crida l’atenció d’aquest relat? Per què?
b. Amb quin fill et sents més identificat? Per què?
c. En què t’assembles al pare de la paràbola?

Observa les imatges:

a. Descriu els gestos dels personatges.
b. A quin moment del relat corresponen?
c. Per què penses que la majoria dels artistes plasmen aquest moment 
de la història?



Vivim5
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Has sentit parlar del «deute extern»? Investiga què és. Si tu fossis un 
dels països als quals deuen diners, tria quina de les posicions següents
adoptaries i per què:

a. No perdonaria el deute, així tindria poder sobre qui em deu diners.
b. Perdonaria el deute si els diners que deuen els utilitzessin en escoles,
hospitals i altres necessitats socials.

c. Perdonaria el que deuen i que segueixin vivint com vulguin (o puguin).

Copia aquest quadre i completa’l al quadern:

Segur que has viscut una situació semblant a aquesta: algun dels teus
companys no ha volgut demanar perdó per alguna cosa que no ha fet bé 
i que ha molestat altres persones. Pensa què li diries perquè recapacités
sobre el que ha fet i demanés perdó. Escriu-li-ho en una carta.

El perdó sembla un terrissaire que refà la seva obra sense tenir en compte
els defectes i les errades. Modela amb plastilina o argila la figura que
vulguis, tenint en compte això, i intenta que representi alguna cosa
relacionada amb el perdó. Després presenta-la a la resta de la classe
explicant què significa.

Situacions en les quals Situacions en les quals 
he demanat perdó em costa demanar perdó

— Quan he insultat   — Quan crec que tinc  
— un company —raó

— … — …



Quina barra té aquest fill!

Divideix un full de paper en uns quants trossos a manera de targetes. Escriu en cada
un alguna cosa per la qual pensis que has de demanar perdó a la classe o a algun
company (sense posar el nom). Totes les targetes es dipositen en un recipient en un
lloc de la classe a on es pugui anar a llegir-les. Seran a l’aula durant un cert temps
perquè se n’hi puguin anar afegint. (Algun dia es poden llegir en veu alta i cremar-les…).

Amb una altra mirada

Llegeix la paràbola del pastor que troba la seva ovella en Lc 15,3-7.  
Compara-la amb la paràbola del bon pare. En què s’assemblen? Com
acaben els protagonistes? Què vol explicar Jesús?

Imagina l’abraçada entre el pare i el fill pròdig. Què et suggereix? Quin
valor té en la teva vida el perdó? Escriu-ho.

Valoració
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6

Jesús va estar gairebé tres anys amb els seus deixebles. Un dia, parlant amb ells 
a soles, els va dir:

—Us donaré el meu únic manament: estimeu-vos els uns als altres com jo us he
estimat. Recordeu, ningú mostra més amor que el qui dóna la vida pels amics.

Ells es van sorprendre que només els digués una cosa. Però Jesús va continuar:

—Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mani.

Els deixebles es miraven amb alegria. I Jesús va insistir amb afecte:
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Llegim Jn 15,12-17

Connectem
Ens posem drets i formem un gran cercle al voltant de tota la classe
agafats de la mà i mirant al centre. Cada quatre o cinc, un es gira i es
col·loca d’esquena al centre. Podem expressar-nos de qualsevol
manera menys parlant (amb ganyotes, mirades, sons…).

Després d’uns minuts preguntem als que estan d’esquena com s’han
sentit i per què.

Estar d’esquena als  altres ens allunya i ens fa estar incòmodes. A
continuació llegirem com Jesús va voler que els seus amics estiguéssim
sempre junts.

Volem

Conèixer el més important del missatge de Jesús.

Potenciar el valor de l’amistat com a experiència necessària per ser
persones felices.

Vosaltres sou els meus
amics



—Des d’ara, no cregueu que perquè jo sigui el vostre Mestre i Senyor, vosaltres
sou els meus serfs, ja que un criat no coneix les coses íntimes del seu amo. A
vosaltres, des d’ara us anomeno amics, perquè he compartit els secrets del meu
Pare amb vosaltres.

En aquell moment alguns dels deixebles van voler acostar-se per abraçar-lo, 
però Jesús no havia acabat, per això els va aturar i finalment els va dir:

—Us he triat perquè sigueu feliços i la vostra vida serveixi perquè molts altres
siguin feliços. Teniu el meu Pare de la vostra part i us ajudarà en el que
necessiteu.

Únicament recordeu això: estimeu-vos els uns als altres.

Però també es van preguntar què els podria passar pel fet de ser amics d’ell.
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Vosaltres sou 
els meus amics



Comprendre el text

Ens endinsem

Rellegeix el relat i compta les vegades que hi apareix la paraula estimar
i altres paraules relacionades. Què deu significar això?

Les paraules que diu Jesús en aquest relat són importantíssimes. Tria’n
alguna i escriu-la ben bonica en un full. Després es poden col·locar per la
classe.

Tornant de nou al relat, completa aquesta taula al quadern i dóna totes 
les raons que apareixen al text o que coneguis d’altres textos (per exemple
la història del bon pare) en les quals Jesús tracta els altres com a amics.
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Sabies que...

Els manaments. En l’antiguitat era molt comú que els joves entressin
al servei d’algun mestre conegut que els ensenyava, els comunicava
alguna cosa i la seva saviesa.

L’ensenyament es transmetia de paraula (no usaven llibres i paper com
nosaltres) i el mestre recitava frases breus, semblants als refranys, que el
deixeble no solament havia d’aprendre de memòria, sinó també complir i
practicar. Aquestes petites frases reben el nom de màximes o manaments.

Hi ha molts tipus de manaments que s’utilitzaven en diferents
circumstàncies. També els jueus tenen deu manaments que s’esforcen 
a complir, ja que s’hi resumeix tota la Paraula de Déu.

Jesús els coneix molt bé, però vol que els seus deixebles només recordin
una cosa: el que és important és estimar-nos com Ell ens estima.

Jesús tracta els altres com a amics quan...

— Els explica els seus secrets (el que coneix del seu Pare).

— Els ensenya a…

6



Vosaltres sou 
els meus amics

Ser amics

Quan Jesús vol comparar amb alguna cosa
l’afecte que Déu sent per nosaltres, ho fa
d’una manera molt bonica; ser deixeble és
ser amic perquè:

— Un amic diu sempre la veritat.

— Sempre pots comptar amb ell.

— No et deixa sol quan estàs malament.

— S’alegra amb tu quan estàs feliç.

Així és Déu amb nosaltres, un amic que
escolta, acompanya, ajuda i és a prop de
nosaltres... perquè ens estima.

I tu, has pensat alguna vegada què fan els amics? Posa-ho per escrit.

Llenguatge simbòlic
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Jesús dóna una ordre: «estimeu-vos com jo us he estimat». Pensa i dibuixa
dos moments en els quals recordis Jesús oferint amor (poseu-los en comú
després).

Recorda tot el que saps de Jesús i fes una llista amb les accions que fa 
als altres per amor. Per exemple:

— Cura un paralític.



Vivim6
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Criats i amics. En el relat apareixen aquestes dues relacions entre
persones. Completa el quadre següent al quadern dient quan tractem 
els altres com a criats i quan com a amics:

A continuació apareixen uns objectes que, segons com s’utilitzen entre 
les persones, les fan esclaves o amigues. Pensa i completa al quadern.

— Amiga: Si col·laboro en la neteja de casa.
— Esclava: Si sempre deixo que ho facin els meus pares.

— Amiga: Si...
— Esclava: Si…

— Amiga: Si...
— Esclava: Si...

— Amiga: Si...
— Esclava: Si...

Jesús s’estima més amics que esclaus. Al llarg de la història no sempre
s’ha pensat així. Pregunta i investiga quan i on s’ha donat l’esclavitud
d’algunes persones. Respon: d’on eren? Per què creus que les van
esclavitzar? Existeix avui l’esclavitud?

Fes un acròstic al quadern a partir de la paraula AMISTAT. 
Compartiu-los després a classe.

Amiga
M...
I
S
T
A
T

escombra

diners

menjar

corda

Tracto els altres com a criats  Tracto els altres com a amics  
quan... quan...

— Tiro papers a terra esperant — Els explico alguna cosa personal 
— que uns altres els recullin. —que  necessito compartir.

— … — …



Vosaltres sou 
els meus amics

Tenir un amic és tenir un tresor.

Moltes persones han expressat l’amistat component poemes o comparant la
relació que vivien amb un amic o amiga amb alguna cosa bonica i dolça.

Tanca els ulls un moment i pensa en els amics i amigues; a continuació, pensa en
coses que et provoquen riure, alegria, goig, benestar, i completa aquestes frases al
quadern.

— El meu amic és com la carícia d’una mà quan m’he fet mal

— La meva amiga és com  ____________________

— El meu amic és com  ____________________

— La meva amiga és com  ____________________

Amb una altra mirada

Un company d’una altra religió que no coneix Jesús ni el cristianisme
s’acosta i et pregunta: què és el més important de la vostra religió?
Respon breument per escrit.

Prepara una xerrada breu que has de fer a classe als companys sobre 
la necessitat de tenir amics i amigues per ser feliç (podeu escoltar-vos 
i encetar un debat).

Valoració
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Som de molts colors!

Volem

Prendre consciència de la diversitat cultural a partir del color de la nostra pell.
Descobrir com acull Déu a la Bíblia les persones de diferents cultures.

Fem...

Connectem

Taller 2

El tren dels colors

Material que necessites:

Paper blanc (grandària quartilla o DIN A4 partit).

Paper continu blanc.

Pintura líquida: blanc, negre, vermell, groc i blau.

Pinzells.

Revistes de qualsevol tipus on apareguin persones.

Tisores i cola d’enganxar.

Potets o gots de plàstic.

Investiga:

Fes un estudi entre els companys de la classe: on han nascut ells? I els seus
pares? Pots fer una llista buscant aquests països en un atles o a Internet. Des-
prés busca fotografies de persones que hagin nascut en aquests països.

Observa les teves mans i respon: de quin color tens la pell?

Compara la teva pell amb la dels teus companys de classe. 

Són iguals? Què sorprèn?
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Fil a l’agulla:

1a experiència: Anem pel color verd.

1. Es formen grups de cinc persones. Cada membre té una quartilla, 
un potet i un pinzell.

2. En el potet es posa pintura groga i s’hi va afegint el blau per  obtenir el color
verd. A cada membre del grup se li tira una quantitat de blau diferent.

3. Es pinta la quartilla fins a completar-la de color verd.
4. S’exposen totes les quartilles a terra i les ordenem segons la seva
intensitat. Són totes de color verd? Són iguals?

2a experiència: Un tren de colors.

1. Combinem la resta de colors i acolorim les quartilles.
2. Ajuntem totes les quartilles i componem un tren sobre el paper continu.
3. Retallem persones de les revistes i les col·loquem en els vagons.
Decorem el mural.

4. Dialoguem a partir d’aquestes preguntes:
— Com ens agrada més el tren, així o en blanc i negre?
— El color ens fa diferents, hi ha colors millors i pitjors? I entre els éssers
humans?

Des d’Egipte fins a Mesopotàmia; d’Aràbia 
a Espanya; de l’Índia a Etiòpia… a la Bíblia
apareixen persones de tot el món conegut
en aquella època (recorda que no es
coneixia el continent americà ni Oceania).

En les narracions d’aquest quadern també
apareix gent de països diferents. Intenta
esbrinar d’on eren:

— Caïm i Abel

— Jacob (Israel) i els seus fills

— Rut i Noemí

— Maria i Isabel

— Jesús i els seus amics

Es pot sentir i cantar la cançóDe quin color
és la pell de Déu

A la Bíblia:
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— En aquest relat no es pretenia presentar la «baralla» de dos germans per
l’enveja suscitada en un. En el moment en què s’escriu, el poble d’Israel
està assentat a la terra de Canà en l’època dels reis. Hi ha començat a viure
assimilant molts costums dels pobles del voltant, abandonant la primera
fidelitat a Jahvè, el seu Déu. Per això proposen aquesta història on el pas-
tor (Abel) recorda el poble fidel quan era nòmada, en contraposició a l’a-
gricultor (Caïm), que assentat en una terra, se sent segur i no necessita el
seu Déu, la qual cosa el fa ser infidel. D’aquí que l’ofrena d’Abel sigui del gust
de Jahvè més que la de Caïm.

— Cal recordar també que el pecat segueix el seu camí i en aquesta histò-
ria apareix com es va transmetent de pares a fills.

— Se subratllen en el relat les claus següents:

• La llibertat de Déu, a qui no cal demanar-li comptes. En aquest cas, tria
per fidelitat, com ja hem dit més amunt.

• Les tensions entre germans serà un tema reiteratiu al llarg de la Bíblia
(Ismael-Isaac-Ismael-Isaac, Esaú-Jacob-Esaú-Jacob…).

• El gest de misericòrdia de Déu amb Caïm, a qui protegeix. No permetrà
que li passi res dolent malgrat haver obrat malament.

Partint dels objectius d’unitat:

— Conèixer l’explicació que ens dóna la història de Caïm i Abel sobre el mal.

— Apropar-nos a algunes causes per les quals les relacions humanes fracas-
sen i descobrir que hi ha moltes coses que es poden evitar.

Es proposen activitats d’ampliació al voltant de:

— El sentit de l’amistat, la gratuïtat i el treball cooperatiu.

1. Escolta i imagina. Llegeix aquestes frases.

— Deixa en pau el teu germà!

— Voleu deixar de discutir?

— No el facis enfadar!

Després, demana als alumnes que tanquin els ulls i recordin moments on les
han sentides abans.

2. Lectura dramatitzada. El text es presta a ser llegit de manera dramatitza-
da. Es poden repartir els personatges a tants alumnes com protagonistes i
anar variant els «lectors». També podem llegir la primera vegada d’aquesta
manera i fer una segona lectura repartint els alumnes en grups que facin lec-
tura col·lectiva del personatge assignat.

Comprendre el text

3. Treball de CSI.Demana als alumnes que triïn un dels dos germans i realitzin una
«investigació a fons» del que diu, fa, presenta… per descobrir alguna prova per la qual

Línies de lectura

Activitats
d’ampliació

Connectem

Ens endinsem

Els germans Caïm i Abel (Gn 4,1-16)

Unitat 1
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a Déu li hagi agradat més el regal d’Abel que el de Caïm. Col·labora en la investiga-
ció amb cada alumne/a fent-li veure que en el text no apareixen «proves» que una
ofrena sigui millor que l’altra. Aquesta activitat també es pot dur a terme en «grups
d’investigació».

Llenguatge simbòlic

4. Prenent declaració. En la línia del treball anterior, es pot preparar un inter -
rogatori a Déu al qual pugui contestar des del que expressa en el text. Pregun-
ta als alumnes: Quines preguntes faries a Déu que pugui contestar des del
que diu el text?

5. Què és un regal? Vivim en un temps on es valora «allò car» i «allò mate-
rial» per damunt de la intenció amb què es fan les coses. Obre un torn d’in-
tervencions on els alumnes donin idees sobre què és un regal i com s’ha de
fer perquè ho sigui.

6. Què regalarem a…? El fet de fer regals és un costum molt antic entre els
éssers humans. És una manera de «simbolitzar» l’estima o afecte que es té a
una persona. Demana als alumnes que recordin quan i què regalaven quan eren
petits. Han d’elaborar una llista de moments i persones i regals que recordin.
Per exemple: al meu pare.

• dia del seu aniversari: un dibuix 

• dia del pare: una figureta de plastilina

Serà interessant reflectir com, quan eren petits/es, la importància dels regals
estava en l’afecte amb què els feien i no en el seu «valor material».

7. Treball cooperatiu. El sentiment d’enveja apareix clarament en Caïm res-
pecte al seu germà Abel. L’enveja sorgeix moltes vegades de la «competitivi-
tat» i de voler quedar i ser millor que l’altre. Proposa als alumnes un petit tre-
ball sobre què és l’enveja i dóna’ls l’oportunitat de treballar en equips o sols.
Els qui treballen en grup es reparteixen el treball responsabilitzant-se cada
un d’un aspecte: buscar informació, preparar exemples, dissenyar el rètol,
dibuixar…

Després de la presentació del treball es pot dialogar sobre els beneficis de tre-
ballar en equip. Què ajuda més, sumar l’esforç de diversos o rivalitzar un a un
per veure qui és el millor?

Amb una altra mirada

8. San Francesc d’Assís. Presentar la figura del sant pot ser un motiu per «mirar-
nos d’una altra manera». Mentre va viure, Francesc va considerar «germans»
tots els éssers creats. Va anomenar germans els animals, les plantes… Reci-
tarem amb ell un poema que va compondre perquè tots poguéssim sentir-nos
com a germans: Senyor, fes-me instrument de la teva pau.

Vivim

Primària 4 Llibre del professorat Bíblia i escola 05



Línies de lectura

— El relat de la història de Josep constitueix una de les narracions més ben redac-
tades de la Bíblia. Mentre que en altres històries de patriarques hi ha salts
narratius, la de Josep és una trama contínua i perfectament filada.

— L’anomenat cicle de Josep ocupa catorze capítols del llibre del Gènesi i és
un paradigma d’una vida llegida des de Déu, el que solem anomenar «en clau
de salvació», això és, descobrir com en una vida, passi el que passi, Déu ha
estat present i tot ha tingut un sentit. En aquest cas és una narració «didàc-
tica» de com hem de «llegir» les nostres pròpies vides.

— Un aspecte a considerar en aquesta narració són les relacions: les que
Josep manté amb Déu, amb la seva família (especialment els germans) i
amb els egipcis (estrangers) —recordem que Josep acaba a Egipte com un
esclau sent immigrant.

— Jacob tingué dotze fills (i alguna filla) amb quatre mullers: Lia (que l’en-
ganyà), la seva germana Raquel (triada per Jacob) i les esclaves de les dues.

— Se subratllen en el relat les claus següents:

• La fidelitat com a punt de partida (Josep és fill de Raquel, esposa triada
i especialment estimada per Jacob, ja que la seva germana el va enga-
nyar i tingué els fills anteriors amb ella).

• Posseeix una clara dimensió vocacional, en presentar el «do» de Josep
(interpretar sons) com el fil conductor de tota la seva vida, que desembo-
ca en un final feliç (aparentment el do li crea els primers problemes).

• Es tracta d’un relat sapiencial que pretén subratllar l’actitud de qui es fia
de Déu en qualsevol situació, sigui quin sigui el desenvolupament dels
esdeveniments que va vivint.

• És una preparació per als relats de l’Èxode, perquè explica per què Is rael
es va establir a Egipte. 

Partint dels objectius de la unitat:

— Conèixer la història de Josep i la relació que es va establir amb els seus ger-
mans grans.

— Valorar la importància de tenir il·lusió per fer alguna cosa en el futur. 

Es proposen activitats d’ampliació al voltant de:

— Les relacions familiars i els dons de cada u.

1. Imagina i escriu. Demana als alumnes que imaginin quines coses podrien
ocórrer a casa seva si tinguessin onze germans més. Després, ho explicaran
per escrit anotant incidents, relacions, organització, comentaris que s’escol-
tarien…

Sabies que…

2. Sondeig. Als alumnes de 4t els agrada investigar. Podem aprofitar perquè
facin un sondeig entre els familiars més pròxims sobre el nombre de fills/es
que tenen i els que van tenir els seus pares (avis).

Línies de lectura

Activitats 
d’ampliació

Connectem

Ens endinsem

El meu germà al·lucina (Gn 37-47)

Unitat 2
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És fàcil deduir que «abans» era bastant normal tenir molts fills; i també al
poble d’Israel. L’abundància de fills era un signe de benedicció divina i d’es-
devenidor segur.

Comprendre el text

3. Buscant noms. Demana als alumnes que busquin els noms dels fills de Jacob
a Gn 35,22bss i 1 Cr 2,1-2.

4. Dibuixa. Digues als alumnes que dibuixin algun dels sons que interpreta Josep
i que apareixen en les citacions següents: Gn 37,5-10; Gn 40; Gn 41..

5. Caravanes i comerciants. En el temps de Josep eren com els «mercats ambu-
lants» de l’actualitat. Demana als alumnes que facin un senzill esbrinament sobre
quins «mercats ambulants» sobreviuen al seu poble o ciutat.

6. Un equip de futbol. Demana als alumnes que imaginin que Jacob/Is rael
voldria formar un equip de futbol amb tots els seus fills. Pregunta’ls: On col·loca-
ries cada germà? Han de raonar la seva alineació.

7. Sentim i reaccionem. Aquesta és la manera habitual que tenim d’actuar
davant d’alguna cosa o algú. El mateix els va ocórrer als germans de Josep.
Podrien haver pensat en altres solucions? Divideix la classe en grups de tres.
Anima els alumnes a dialogar sobre les coses que els posen furiosos o els fan
enveja; què poden fer davant d’això? Realitzaran un petit «manifest». Després,
comenteu-ho en el grup de classe. Es poden confeccionar alguns rètols per
col·locar per la classe del tipus: Pensa abans d’actuar… Compta fins a deu
abans de contestar si estàs enfadat/da…

8. Els nostres «dons». Josep tenia una habilitat, que era interpretar els som-
nis. Treballarem les nostres habilitats. Demana als alumnes que elaborin una
taula amb dues columnes; la primera tindrà com a títol «Els altres diuen que
jo…» i la segona «Jo tinc facilitat per…».

Amb una altra mirada

9. Escoltem música. Posa un fragment de música clàssica i demana als alum-
nes que tanquin els ulls i imaginin un paisatge, unes persones i alguna cosa
que ocorre. És una manera de «provocar» somnis a partir de la música. També
podem fer servir cançons (per exemple, moltes bandes sonores de pel·lícules:
El Rei Lleó, Pocahontas…) que parlen de sons: què m’imagino jo? On em por-
ten?

10. I si Déu somiés amb mi? Continuant amb la proposta anterior, proposa’ls
que facin un esforç per imaginar quin seria el somni de Déu sobre ells/elles.

Valoració

11. Redactar una notícia amb un titular, entrada i cos de la notícia explicant
la vida de Josep. Compartim els titulars i en parlem.

Vivim
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— Aquest relat és una novel·la senzilla amb una estructura narrativa bàsica:
plantejament, nus i desenllaç.

— La història de Rut respon a un moment històric en què Israel viu «naciona-
lismes» purs. Amb aquesta història es trenca una llança a favor de la «uni-
versalitat» d’Israel (els elegits). De fet, les lleis jueves eren molt rigoroses en
el tema dels matrimonis mixtos (part jueva amb part estrangera), com és el
cas de Rut.

— Mostra el drama de tantes famílies que al llarg de la història de la humani-
tat han d’emigrar i deixar els seus països, els seus llocs de naixement, on
queda la major part de la seva família, per procurar-se suport i treball.

— La història de Booz i Rut s’entén en el marc de la llei del levirat, per la qual
els parents més pròxims tenen dret sobre una viuda per donar-li descendèn-
cia si així ho vol. Booz no és el primer parent, d’aquí que hagi d’esperar la
negativa d’un parent més pròxim.

— Tant Booz com Rut apareixen citats en el Nou Testament, concretament en
les genealogies (Lc 3,32 i Mt 1,5). El fill de Rut, Obed, és l’avi del rei David,
ascendent de Jesús.

— Se subratllen en el relat les claus següents:

• Els valors de Rut, entre els quals destaquen la lleialtat, la fidelitat, la soli-
daritat i la generositat.

• És un parèntesi en les narracions d’«herois» israelites forts i combatius.
Rut és una «dona forta» per la seva fidelitat, no per la seva força física.

• Es tracta d’un relat que clarament condemna el racisme, perquè una
moabita era sinònim de poble veí rebutjat.

• El tema de Déu provident que defensa el dèbil i aprecia la fidelitat re corre
tot el relat.

Partint dels objectius d’unitat:

— Conèixer la història de Rut i Noemí.

— Sensibilitzar davant de situacions d’abandó i marginació de la dona en el món
d’avui.

Es proposen activitats d’ampliació al voltant de:

— La immigració i l’empatia.

1. Debat.Moltes vegades parlar d’«estrangers» és pensar en els immigrants.
Demana als alumnes que elaborin una llista de persones estrangeres que
coneguin i que siguin populars (cantants, esportistes, actors o actrius, etc.).
Pregunta’ls, en una diàleg obert a classe: Per què no considerem totes aques-
tes persones com a «immigrants»? (Especialment els futbolistes i altres espor-
tistes que estan actualment vivint al nostre país).

Línies de lectura

Activitats 
d’ampliació

Connectem

Una història de dones (Rt 1-4)

Unitat 3
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2. La lectura completa del llibre de Rut pot ser aconsellable. Es pot fer una
lectura compartida o, simplement, animar als alumnes a escoltar, com quan
escoltaven contes quan eren petits. (La traducció de la Bíblia de La Casa de
la Bíblia i de la Bíblia Ecumènica són especialment aconsellables).

Sabies que…

3. Una genealogia era com el «carnet d’identitat» d’una família. Així tots inten-
taven que entre els seus avantpassats hi figuressin persones importants i, en el
cas dels israelites, que tots fossin del Poble elegit. Això no es compleix en la ge -
nealogia de Jesús. Precisament, Rut és una estrangera que s’anomena en
la genealogia de Jesús i que qualsevol hagués fet el possible per «esborrar-la»
de la seva llista, perquè d’alguna manera «tacava» o feia malbé tota la resta.
Demana als alumnes que reflexionin: Per què creuen que han deixat Rut en
la genealogia de Jesús? (Es pot llegir a Lc 3,32 i Mt 1,5).

Comprendre el text

4. Posar-se en el lloc d’un altre és un exercici d’empatia. Digues als alum-
nes que imaginin com serien Rut i Noemí: quin seria el seu aspecte físic, el color
dels ulls, els cabells, la vestimenta, l’edat de cada una… Després, comenteu
entre tots el que han imaginat. Podem imaginar algun aspecte del seu caràc-
ter? Amb totes les dades anteriors, demana’ls que facin un dibuix de Rut i
Noemí. 

5. Les dones a Israel eren les que realitzaven les tasques de casa, però també
les del camp. També s’ocupaven de la criança dels fills. Què feien els homes?
Demana als alumnes que investiguin quina ocupació solien tenir els homes en
els temps de Jesús o abans.

6. Als pobres se’ls deixava que arrepleguessin el que sobrava de la sega en
els camps quan aquesta havia acabat. La majoria dels qui arreplegaven eren
dones. Pregunta’ls: Sabeu on van avui en dia els pobres a arreplegar menjar?
Demana’ls que pensin on veuen persones demanar almoina (menjar) per dia-
logar sobre el tema a classe. Què s’ofereix avui als pobres per poder viure?

Amb una altra mirada

7. Una altra dona de la Bíblia, Anna, va compondre una oració molt bonica
quan va sentir que Déu l’havia tinguda en compte. Ella li havia demanat un fill
que no podia tenir. Igual que Rut, Anna es va confiar a Déu i el final va ser l’es-
perat. Recitarem junts algunes d’aquestes paraules que posen de manifest
com Déu especialment té cura dels més pobres: 1 Sa 2,1-10.

Llegim

Ens endinsem

Vivim
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— Es tracta de la trobada entre dues mares que posen en evidència la tro-
bada entre Joan i Jesús, el precursor i el Salvador. És una manera de reconèi-
xer Jesús des de la seva gestació en el si de Maria.

— El cant de Maria recull la tradició de l’Antic Testament en què es dóna grà-
cies a Déu per mitjà d’un cant (els salms); de fet moltes de les afirmacions
que fa són textos que ja va utilitzar Anna, la mare de Samuel (1 Sa 2,1 ss.).

— En aquella època era freqüent que quan una dona donava a llum, les fami-
liars més pròximes anessin a ajudar al part. Maria, fins i tot estant emba-
rassada, puja fins al poble on viu la seva cosina Isabel. Igualment podem pen-
sar que el seu propi embaràs el portaria millor lluny dels «comentaris» de la
gent del seu poble (Maria no estava encara casada, sinó promesa).

— Se subratllen en el relat les claus següents:

• El cant de Maria és un reconeixement a un Déu que té en compte tots
els infants, pobres i desemparats.

• Maria reflecteix l’agraïment de tot el poble d’Israel al llarg de la histò-
ria. Ve a ser com un agraïment global a Déu des de tots els temps fins al
naixement del Salvador.

• L’actitud de servei de la Mare de Déu, a qui no li pesa posar-se en camí
estant embarassada per ajudar la seva cosina en el part.

Partint dels objectius d’unitat:

— Aproximar-nos al relat de la trobada entre Maria i Isabel.

— Fomentar actituds d’alegria i agraïment com a base d’unes relacions inter-
personals sanes.

Es proposen activitats d’ampliació al voltant de:

— El context on té lloc la trobada i les capacitats d’acollida i servei.

1. Unes paraules de benvinguda. Quan una persona important visita un lloc
(el rei, una ciutat; el Papa, un país; un futbolista famós, un hospital…) normal-
ment hi ha alguna persona que li dóna la benvinguda en nom de tots amb
unes paraules que ha preparat. Demana als alumnes que imaginin que ve a veu-
re’ls una persona important i han d’escriure-li unes breus paraules per donar-
li la benvinguda (que cada un imagini la persona que ve a veure’l).

2. Vista l’activitat anterior, pots preguntar-los: Què faríeu si vingués a veure-
us la mare de Jesús, la Mare de Déu en persona?

Línies de lectura

Activitats 
d’ampliació

Connectem

Llegim

Quedem? (Lc 1,39-56)

Unitat 4
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Sabies que…

3. Donar a llum en l’època de Jesús era una cosa que es feia sempre a casa.
Es reunien les dones de la família i alguna «experimentada» a ajudar a donar
a llum dirigia les altres. La Mare de Déu compleix la seva obligació d’ajudar la
seva parenta a donar a llum. Demana als alumnes que preguntin als avis on
els van donar a llum a ells i qui va estar en el part. Després, pregunta als alum-
nes: On vau néixer vosaltres? Podem demanar que s’informin i dialogar sobre
la situació viscuda el dia que cada un va néixer (hospital, hora, dia, persones
presents…).

Comprendre el text

4. Situem en el mapa. El text fa referència al fet que Maria va pujar a veure
la seva cosina Isabel, que donaria a llum. Maria es troba a Natzaret, i prop hi
ha unes muntanyes. Demana als alumnes que busquin informació a Internet
o en una altra font sobre aquesta població on vivia Isabel i va donar a llum a
Joan Baptista, Aín Karem. On està situada aquesta zona i com és? 

Si tenim algun mapa de Judea, es pot assenyalar el possible itinerari de Maria.

5. El servei és l’experiència de donar-nos en alguna cosa o per algú. En aquest
relat, Maria es «despreocupa» de si mateixa per servir la necessitat de la seva
cosina Isabel. Proposa als alumnes que elaborin una taula amb tres columnes
encapçalades pels termes següents: persones que «em serveixen»; persones
a les quals serveixo; persones que necessiten que els serveixin. Es pot fer
aquesta activitat diverses vegades o diversificar en el mateix alumnat les res-
postes per àmbits (a l’escola, a casa, al barri, en aquesta ciutat/poble…).

6. El voluntariat és la labor per la qual moltes persones donen part del seu
temps per realitzar un servei per una causa o per persones que ho necessi-
ten. Escriu en el centre d’un tros gran de paper continu MARIA, LA PRIMERA
VOLUNTÀRIA. Demana als alumnes que busquin retalls de fotos i textos que
parlin d’entitats de voluntariat que coneguin per enganxar-los al voltant. Es poden
anar presentant a classe a mesura que es van enganxant al mural.

Amb una altra mirada

7. El cant de Maria que coneixem amb el nom de Magnificat (Sabies que…)
se sol recitar i cantar cada tarda, com una manera d’agrair el que s’ha viscut
al llarg del dia. Té un exemple antic en el cant d’Anna (Amb una altra mirada,
unitat 3). El podrien recitar tots junts Lc 1,46-55.

Ens endinsem

Vivim
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— Aquesta paràbola forma part d’un conjunt de tres que estan en el mateix capí-
tol 15 («L’ovella perduda» i «La dona que troba la moneda extraviada»). Amb
aquestes tres narracions Jesús vol emmudir les contínues crítiques i murmu-
racions dels fariseus que l’acusaven d’anar amb «mala gent».

— Les tres paràboles segueixen el mateix esquema de pèrdua-recerca i tro-
balla. En aquesta paràbola, a diferència de les altres dues, allò que s’ha
perdut és una persona (enfront de l’animal —ovella— i l’objecte —moneda—),
la qual cosa la fa més evident.

— Hem de recordar que, segons la llei jueva, el fill menor tenia dret a un terç
dels béns del seu pare, d’aquí que el fill de la paràbola exigeixi el que marca
la llei. Encara que és estrany demanar-ho en vida, abans que mori el pare.

— És més important la presentació que es fa del pare que l’actitud dels fills,
d’aquí que sigui més adequat parlar de la paràbola del Pare de misericòrdia
que de la del fill pròdig.

— Tenir cura dels porcs era l’ofici més baix i vil per a un jueu, perquè aquest
animal era impur tal com marcava la llei.

— Se subratllen en el relat les claus següents:

• La immensa bondat de Déu, que oblida per complet les males accions
del seu fill i recalca, sobretot, l’alegria de recobrar-lo.

• La llibertat que atorga el pare a la paràbola reflecteix d’alguna manera la
forma que té Déu de relacionar-se amb l’home. Trenca amb tota possibi-
litat de contemplar un Déu que controla i dirigeix les nostres accions.

• Els signes de les sandàlies, l’anell i el vestit són els que el tornen a
reconèixer com a fill vertader.

• El fill gran reflecteix l’actitud tossuda dels fariseus i mestres de la llei que
no volien ni entenien l’actitud de proximitat de Jesús amb els pecadors.
A aquests va dedicada la paràbola. 

Partint dels objectius de la unitat:

— Descobrir que Jesús utilitza les paràboles per parlar del seu Pare.

— Aprofundir en el valor del perdó com un element important en la vida de les
persones i en les relacions humanes.

Es proposen activitats d’ampliació al voltant de:

— El gènere narratiu.

— El valor del perdó i la reconciliació.

1.  Què fas per dir a algú que alguna cosa et molesta? Hi ha moltes mane-
res de dir el que no ens agrada dels altres. Dir-ho sense més a vegades és massa
violent. No dir-ho, imprudent. Jesús utilitza «històries» que aparentment par-
len d’altres coses per dir el que vol dir sense molestar. 

Línies de lectura

Activitats 
d’ampliació

Llegim

Quina barra té aquest fill! (Lc 15,11-31)

Unitat 5
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A continuació tenim un exemple de com dir-los als fariseus per què es reunia
amb gent de qualsevol classe, especialment pecadors i de mala fama…

Sabies que…

2. El perdó a Israel passava primer per haver fet justícia. Per això la llei del
perdó (la que feia que tot es quedés en pau) era La llei del Talió. Cadascú havia
de pagar el mateix que havia fet. La coneixem amb la frase «Ull per ull i dent
per dent». Jesús va més enllà d’aquesta llei i proposa perdonar sense que
s’hagi de «pagar» pel mal fet. Això sorprèn i escandalitza moltes de les perso-
nes que el segueixen. Pregunta a l’alumnat: Quines condicions poseu per per-
donar? I per rebre el perdó?

Comprendre el text

3. Les vinyetes són una manera de representar històries. Aquesta paràbola
es presta a poder posar-la en forma de còmic. Demana als alumnes que divi-
deixin un foli en quatre parts. Han de dibuixar els moments següents: tots a
casa i la marxa; el malbaratament; penediment; tornada i trobada. També es
pot deixar que cada alumne decideixi el nombre de vinyetes.

Llenguatge simbòlic

4. La festa i el menjar solen anar unides. En l’evangeli trobem en nombro-
ses ocasions que Jesús està de festa menjant a casa o a la boda d’algú. Dema-
na als alumnes que elaborin una llista de festes que celebren i quins menjars
solen acompanyar aquestes festes. Per exemple: Nadal-gall dindi; Nit de cap
d’Any-raïm… Hi trobem algun significat especial?

5. L’abraçada del Pare simbolitza la reconciliació. Digues als alumnes que dibui-
xin uns braços oberts i escriguin el nom o dibuixin les persones a qui els agra-
daria abraçar perquè es donés entre ells la reconciliació i el perdó.

Es pot fer aquesta activitat fent que els braços surtin d’una bola del món i
que sigui aquest el que vol reconciliar-se amb: la capa d’ozó, les espècies
protegides… (i altres temes relacionats amb el medi ambient).

Amb una altra mirada

6. Llegim un text de penediment. Molts anys abans de Jesús, hi hagué un
rei que estimava molt Déu, però que també es va separar d’Ell i se’n va pene-
dir. El seu nom era David. Aquest rei, després d’haver actuat molt malament,
va compondre aquest text per demanar perdó i sentir novament l’abraçada del
seu Pare-Déu. Podem llegir tots junts part d’aquesta oració i subratllar o repe-
tir l’expressió que ens cridi l’atenció: Sl 51.

Ens endinsem

Vivim
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— El marc d’aquest relat és el discipulat, o millor dit, el vertader discipulat (segui-
ment) de Jesús. Ell mateix vol subratllar on hi ha l’especificitat dels seus
seguidors, enfront de molts altres grups de jueus que solien distingir-se per
complir tots una sèrie de ritus i costums que tenien a veure amb les lleis. El
grup de Jesús es coneix per l’amor que es tenen.

— Jesús presenta la relació que manté amb el seu Pare com l’exemple a seguir
entre ells. I la relació de «permanència» en la seva paraula, que és Ell mateix.

— El fet de «fer el que ens mana» és una postura «activa». Jesús ens anima a
«treballar» en l’amor de manera perseverant. Aquest és el treball propi del
cristià, del seguidor de Jesús, «ser constant en l’amor als altres». El mandat es
converteix en l’acció pròpia del cristià, no en una llei que cal complir.

— Hi ha una novetat que el mateix Jesús ressalta en dir «us he escollit». Nor-
malment era al revés, un deixeble elegia el seu mestre, aquell a qui volia seguir
i li proporcionava alguna cosa que anava buscant. En el cas de Jesús és Ell
mateix qui «reuneix» el seu grup.

— El final del relat deixa oberta la pregunta sobre el que els passarà per ser
els seus amics. És conegut en l’entorn jueu que allò que li passi al «líder»,
al mestre, ha de passar-los als deixebles. D’alguna manera Jesús entreveu
l’entrega dels seus seguidors després de la resurrecció.

— Se subratllen en el relat les claus següents:

• El manament de l’amor no és nou, la novetat resideix en el «com jo us
he estimat», d’aquí que hàgim de donar un salt fins a l’esdeveniment de
la Pasqua per contemplar l’amor concret i específic de Jesús.

• La nova relació d’amistat entre Jesús i els seus seguidors. Entre els jueus
es guardava la jerarquia entre mestre i deixeble, però Jesús trenca aques-
ta distància i apropa els que romanen en el seu amor al seu entorn més
íntim, el de l’amistat.

• La imatge de Déu en aquest text és l’amor pròxim i entregat de Jesús.

Partint dels objectius d’unitat:

— Conèixer el més important del missatge de Jesús.

— Potenciar el valor de l’amistat com a experiència necessària per ser perso-
nes felices.

Es proposen activitats d’ampliació al voltant de:

— El mandat de l’amor.

— El valor de l’entrega.

1. Títols de cançons. Demana als alumnes que anomenin títols de cançons
actuals que se sàpiguen. El normal és que moltes parlin o tinguin relació amb
l’amor. Escoltarem un relat que també té a veure amb l’amor i el títol del qual
podria ser «Com jo t’he estimat».

Línies de lectura

Vosaltres sou els meus amics (Jn 15,12-17)

Unitat 6
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Activitats 
d’ampliació

Connectem



Comprendre el text

2. Demana als alumnes que busquin en el text la primera frase que Jesús diu
als seus deixebles i l’última, i les ajuntin com si fossin una de sola.

3. L’amor. Demana’ls que comptin el nombre de vegades que apareix la parau-
la amor o les seves derivades. Què deu voler expressar amb aquestes repeti-
cions? 

Es poden proposar aquestes preguntes de comprensió:

• Quants manaments li dóna Jesús? Com anomena Jesús als seus deixebles?
Per què els ha triat? Com han d’estimar-se?

Llenguatge simbòlic

4. Els amics. Demana als alumnes que triïn tres objectes que els recordin
l’afecte i la proximitat dels seus amics. Han de presentar-los a classe i expli-
car per què els han triat. 

Al final, pregunta’ls: Què creieu que significa la creu?

5. Formula aquestes preguntes als alumnes:

— Què és per a vosaltres un amic/ga? (Han de citar aspectes concrets)

— Quina única cosa demanaríeu als vostres amics/gues?

— Com seria el vostre amic/ga perfecte/a?

6. Redacció. Demana als alumnes que imaginin que han d’escriure les seves
últimes paraules. Què escriurien a la seva família i als seus amics? (Han de fer
una redacció amb el que els dirien).

7. Divideix la classe en grups reduïts. Demana als alumnes que escriguin la
«Recepta per tenir amics». Han d’anar assenyalant quins «ingredients» es
necessiten per poder tenir molts i bons amics.

Amb una altra mirada

8. Quan estimem una persona li expressem el que sentim amb paraules tria-
des. Quina imatge et ve al cap en sentir aquestes paraules? Demana’ls que pin-
tin alguna cosa que els suggereixin aquests textos: Sl 18,1-2; Is 49,15.

Valoració

9. Escriure poemes és un mitjà per poder expressar moments o situacions
que d’una altra manera seria molt complicat. Demana als alumnes que inten-
tin escriure uns versos que parlin del valor de l’amistat i la necessitat que
tenim tots de poder disposar d’amics i amigues.

10. Demana als alumnes que pensin quina frase d’aquest text triarien si
haguessin de decorar la classe amb ella. Digues-los que copiïn les frases tria-
des i les adornin de manera especial per col·locar-les per l’aula.

Vivim
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Ens endinsem



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

Proposta d’utilizació de les unitats del quadern16

Unitat Puc treballar-la...

1. Els germans Caïm i Abel
(Caïm i Abel) Gn 4,1-16

Per al dia escolar per a la pau i la no-vio lèn -
cia (30 de gener)

2. El meu germà al·lucina (Josep
d’Egipte) Gn 37-47

Per Quaresma (recorregut per la història)
i jornades vocacionals

3. Una història de dones (Rut i
Noemí) Rt 1-4

El Dia Internacional de la Dona Treballado-
ra (8 de març)

4. Quedem? (La visita de Maria
a Isabel) Lc 1,39-56

El Dia Internacional del Voluntariat (5 de
desembre)

5. Quina barra té aquest fill! 
(La paràbola del pare bo) 
Lc 15,11-31

Temes: Quaresma/ deute extern/ imatge
de Déu

6. Vosaltres sou els meus amics
(El comiat de Jesús) 
Jn 15,12-17

Comiat de curs. Pasqua




