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

En cada quadern trobareu sis narracions, cada una treballada de
manera divertida i amena a partir de la realitat més pròxima, i dos
tallers bíblics. Els vostres professors i educadors també rebran unes
propostes didàctiques amb les quals us podran ajudar en aquest
acostament a la Bíblia.

Entreu sense por en cada història, és tota una aventura!
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Que bé que fa les coses Déu!

M’imagino que de vegades veus coses que et fan exclamar «quina
passada!» i et deixen veritablement sorprès. També en la Bíblia hi ha
un munt d’històries que són sorprenents, com diríem ara, «de
pel·lícula». Aquestes històries reflecteixen sobretot l’interès de Déu
per fer les coses bé, per corregir, per manifestar que tot es pot fer i és
possible des d’Ell. D’aquí el seu interès a viure en un pacte constant
amb els éssers humans. Si Déu i les persones estan del mateix costat,
s’accepten i treballen plegats, tot és molt més fàcil i millor.

En aquest nou quadern et presentem una sèrie de relats on apareixen
algunes d’aquestes històries que presenten Déu i els éssers humans
entestats a viure com a aliats, amics, propers i compromesos.
Disposar d’algú al teu costat et fa ser més segur i viure més feliç.
Aquest també és l’interès de Déu en aquestes narracions que et
mostrem a continuació. Esperem que també t’ajudin a voler viure com
a aliat, i no com a separat o enemistat. Déu estén la mà i te l’ofereix,
no la hi estrenyeràs?

Volem recordar-te que els textos bíblics són adaptacions perquè 
els entenguis millor, per això trobaràs algunes coses diferents si 
les llegeixes a la Bíblia. Concretament aquestes adaptacions estan
basades en els textos bíblics de La Biblia Ecuménica (Edelvives).
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Va haver-hi un temps en què els homes i les dones es van oblidar de
Déu, i es van posar a fer el mal. Era tant el dany que es feien, que Déu
va decidir començar de nou i acabar amb tot l’anterior. 

Quan ja havia pres la decisió, es va adonar que un home anomenat Noè
i la seva família eren bones persones i que els agradava fer el que Ell els
deia. Així doncs, es dirigí a Noè:
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Llegim Gn 6-9

Connectem
Llegeix aquestes dues notícies:

El Govern colombià va autoritzar l’alt comissionat de pau a intentar 
a arribar a un acord amb les FARC per a un punt de trobada que porti,
eventualment, a un acord humanitari i a un procés de pau.

En un comunicat en resposta a una carta prèvia de les FARC, El Govern
d’Álvaro Uribe indica que «considera viable la possibilitat de convocar una
Assemblea Constituent, com a final del procés de pau, per descomptat,
amb un abandonament previ de les armes».

Evaristo Temprado, amo de la immobiliària Edificis i Construccions, arriba 
a un acord amb els sindicats sobre l’acomiadament dels seus treballadors,
que afecta 234 llocs de treball. Es repartiran el treball i els sous perquè hi
hagi el mínim d’afectats.

• De què parlen? En què coincideixen? Com creus que han pogut arribar 
a un acord? Recordes altres acords?

Volem
Conèixer com es va dur a terme la primera aliança entre Déu i els éssers
humans.

Aprendre que darrere de les limitacions de la vida s’oculten possibilitats
sorprenents.

La que ha caigut!1



—Noè, he decidit començar de nou. Per a això deixaré el món com quan
vaig començar-lo a crear. Per tant et demano que construeixis un vaixell
molt gran, una arca on hi càpiga tota la teva família i una parella (mascle i
femella) de totes les espècies animals (domèstiques i salvatges) de la terra.

Malgrat que a Noè tot això li va semblar una mica estrany, va començar
a fer el que Déu li havia dit. Quan va tenir l’arca acabada, hi va ficar els
animals, la seva dona, els fills i les joves, i va esperar. 

Va començar a ploure, i ho va fer amb tanta intensitat i durant tant 
de temps, que la terra es va omplir d’aigua. Va estar plovent durant
quaranta dies. Aviat l’aigua ho va inundar tot i l’arca es va quedar
surant enmig d’un oceà immens.

Quan va parar de ploure, Noè va deixar volar un colom, que va tornar
en no trobar cap lloc on aturar-se. Set dies després va tornar a deixar
anar el colom, que va tornar al cap d’una estona amb una branqueta
d’olivera al bec:

—Vaja, sembla que la terra s’està assecant! —va exclamar amb alegria
Noè.

Set dies més tard, el va tornar a deixar anar, però no va tornar. La terra
ja estava seca, i va aparèixer un arc de sant martí intens i enorme. Déu
va dir a Noè: 

—Aquest és el senyal del meu pacte. Ja no tornaré a destruir res.
Creixeu, multipliqueu-vos i feu el bé.

I així va ser com la creació va començar de nou.
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La que ha caigut!



Ens endinsem

Divideix el text en tres parts i inventa’t un títol per a cada 
una d’elles. Quin títol li posaries al relat complet?

Indica els possibles motius que va tenir Déu perquè es produís 
el Diluvi i raona les eleccions:

– Hi havia una sequera que durava diversos anys.

– Els éssers humans ja no s’escoltaven Déu ni els seus consells.

– Déu preferia els animals aquàtics, així que va omplir la terra
d’aigua per poder gaudir d’ells.

– Va ser com un ‘creu i ratlla’, començar de nou per fer les coses bé.

– Volia destruir tot el que havia creat perquè li havia sortit
malament.
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Sabies que...

L’aigua i el diluvi. L’aigua és per a totes les cultures un element
fonamental, perquè sense ella no és possible la vida. És molt present a 
la Bíblia, on en podem sentir el rumor en molts dels llibres. Es tracta, no
obstant això, d’un element ambivalent, ja que serveix tant per fer créixer 
la vida (recorda, per exemple, el relat del jardí de l‘Edèn) com per destruir 
i arrasar.

El relat del Diluvi que acabes de llegir es troba també en altres cultures de
l’Antiguitat, com a l’Epopeia de Gilgamesh, de la literatura de Mesopotàmia,
per la qual cosa es creu que totes aquestes històries d’inundacions es
devien referir a una gran catàstrofe natural que va succeir en temps
remots.

Els autors bíblics van sentir després la necessitat de conservar el seu
record cercant alguna explicació religiosa. Així va néixer la història de Noè.

1

Comprendre el text



L’arc de Sant Martí

Déu tria una forma original per signar el pacte
amb Noè: traça l’arc de Sant Martí que apareix
després de la tempesta.

L’arc recorda a Déu que ha fet un tracte amb
totes la persones, i promet cuidar-ne i respectar-
ne la vida.

A més a més, amb la seva forma de pont vincula
el cel i la terra: Déu i els éssers humans.

A l’últim, amb els colors diferents i brillants que
es veuen després de la pluja, ens invita a creure
que també darrere el que sembla fosc i gris s’hi
pot amagar una sorpresa agradable.

Recordes quins són els colors de l’arc de Sant Martí? Anota en el
quadern coses que ha fet Déu que associïs o que et recordin a cada
un d’ells.
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Reprenent l’última resposta de l’apartat anterior, creus que aquest
en va ser el motiu? Per què va salvar Déu Noè i la seva família? Per
què va voler salvar totes les espècies animals? Raona les respostes.
A continuació, poseu-les en comú a classe.

Cerca en el relat símbols que indiquin que finalment s’ha arribat a 
un acord i tot torna a estar bé. Dibuixa’ls i posa-hi un rètol que digui:
Déu ha arribat a un acord amb les persones.

Imagina i redacta com podria continuar el relat. Com seria la primera
setmana després del final del Diluvi?

La que ha caigut!

Llenguatge simbòlic
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Aparentment hi ha accions a la vida que van contra ella. Explica per
què s’han de continuar duent a terme les següents accions i afegeix-
ne algunes més:

– Podar un arbre.

– Tirar un edifici d’habitatges al qual li ha sortit una esquerda 
en una de les seves columnes de la base.

– Operar i treure-li un òrgan a algú que pateix càncer.

– Expulsar un alumne de l’escola per empaitar diversos companys.

Alguna vegada t’has sentit incapaç de fer una cosa? Recorda una
situació en què t’hagis sentit així i descriu breument com vas sortir
endavant.

Imagina aquestes situacions i proposa solucions per seguir
endavant:

– Un nen presenta els seus pares el butlletí de notes amb suspesos.

– Una família arriba tard a l’estació i perd el tren.

– Un equip de basquetbol ha perdut el partit.

Fes un dibuix al teu quadern d’una de les situacions que es
plantegen a l’activitat anterior.

Pensant en el teu curs i els teus companys, proposa un acord al qual
pugueu arribar per millorar el funcionament diari de la classe o
d’alguna altra realitat de l’escola. Compartiu les propostes i trieu 
la que més us agradi. Es pot escriure en una cartolina com a
compromís per a aquest curs.

Escriu una redacció breu en forma de carta en la qual li expliquis a
algú conegut (el teu pare/mare, un amic/amiga, el/la
professor/a…) com vas aconseguir superar una dificultat que al
principi et semblava gairebé impossible de solucionar, i com et vas
sentir 
en fer-ho.

1 Vivim



Tanca els ulls i imagina’t per un moment que ets una persona amb
discapacitat. Els teus moviments són limitats. No ets pots desplaçar
amb llibertat, de vegades necessites que una altra persona t’acompanyi 
i empenyi la teva cadira de rodes per poder arribar a algun lloc.

Intenta recórrer algun dels camins que fas cada dia: cap a casa,
l’escola...

Pensa: com et sents? Què trobes a faltar? Quines possibilitats has
trobat?

Quin és el signe de l’aliança de Déu amb el seu poble? Quins altres
signes utilitzem actualment per fer pactes?

Un company/a de classe ha perdut la vista d’un ull i no vol tornar 
a l’escola. Escriu-li una carta en la qual li donis raons per fer-ho.
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La que ha caigut!

Amb una altra mirada

Valoració



Abraham continuava essent fidel i Déu li confirmava que estava amb ell
i que el protegia. Un dia Déu li va dir que la seva recompensa seria
molt gran, però Abraham li va replicar:

—Senyor i Déu, de què em serveix que em donis una gran recompensa
de riqueses si no tinc fills? Com és que no m’has donat cap fill, tot ho
heretarà el meu criat principal.
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Llegim Gn 15,1-21

Volem
Conèixer com es duien a terme 
les aliances a la Bíblia.

Reconèixer el valor dels ritus en 
les relacions humanes.

Tracte fet!2

Connectem
Observa les fotografies. Podem dir que són un grup d’amics, o que
es tracta de l’entrega d’un got gran i que l’esportista de la imatge
superior té gana?

Llavors, què fan? Per què ho fan? Per a què serveix?



El Senyor li va contestar:

—El teu hereu serà el teu fill, i no un estrany.

Llavors el Senyor va fer sortir Abraham i li va dir:

—Mira bé el cel i compte les estrelles, si és que pots. Perquè aquest
serà el nombre dels teus descendents.

Abraham va creure el Senyor i això li va agradar a Déu, per això també
li va prometre una terra on viure. I perquè quedés tot ben clar i segur
Déu li proposà un pacte:

—Porta’m una vedella, una cabra, un moltó, una tórtora i un colomí.

Abraham els hi va portar, i tal com mana el ritu els va partir per la
meitat i va posar cada meitat davant de l’altra deixant un espai per
poder passar.

Esperant Déu, Abraham es va quedar profundament adormit. Quan ja
era de nit i tot era fosc, un forn fumejant i una torxa encesa van passar
entre animals partits. Així Déu va fer un pacte amb Abraham amb tot 
el que li havia promès.

15

Tracte fet!
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Ens endinsem

Divideix el relat d’Abraham en quatre parts i dibuixa quatre vinyetes
(una per a cada part). Escriu a sota de cadascuna d’elles un títol.

Si haguessis de donar instruccions a una altra persona per dur a
terme el pacte que fan Abraham i Déu, com les redactaries?
Numera-les i descriu-les breument al teu quadern. 

Abraham és conegut com «el pare de tots els creients». Sabries dir
on apareix en el relat l’actitud que fa que se’l consideri així?

En el relat Abraham i Déu fan un pacte. Cerca i copia al teu quadern
què li promet Déu.

Sabies que...

El ritual de l’aliança. Aliança és el nom que en el món antic rep l’acord
que s’estableix entre dues persones que es comprometen mútuament.
Encara que et sembli estrany, en aquest pacte les dues persones no són
«iguals»: sempre n’hi ha una que és més important, i l’altra es relaciona 
amb ella per obtenir un benefici.

Per establir una aliança és necessari fer una sèrie de ritus que visualitzin 
el tracte que s’ha fet. En el món de la Bíblia el ritual de l’aliança incloïa
sacrificis d’animals, que s’esquarteraven tallant-se per la meitat i, de
vegades, era la sang vessada d’aquests animals la que certificava el pacte
assolit.

Així succeeix en el relat que acabes de llegir; els animals partits per la
meitat i travessats pel foc fan visible que entre tots dos hi ha un pacte: Déu
és qui el signa i Abraham s’associa a Ell. (Quelcom semblant a la signatura o
estrènyer-se les mans després d’arribar a un acord).

2

Comprendre el text
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Sacrificar animals

En les cultures antigues era molt comú el
sacrifici de determinats animals (vedells, braus,
bous, ovelles, aus...) per oferir-los als déus. En
les grans festes dels romans, els egipcis o els
hebreus es realitzaven sacrificis enormes, i en
la vida quotidiana també s’oferien sacrificis per
diferents motius: el naixement d’un nadó, la
curació d’una malaltia...

En el sacrifici es mataven els animals vessant-
ne la sang, que s’entregava a Déu, perquè es
creia que en la sang hi havia la vida; es
reconeixia d’aquesta manera Déu com l’amo de
la vida. Aquells homes i dones expressaven així
la seva relació amb Déu i el seu desig  d’agra -
dar-li.

Pensa i respon: quins gestos utilitzem avui per expressar la nostra
relació amb els altres? I amb Déu? Recordes alguna cosa que fas per
«estar bé amb els teus pares»?

Indica si les afirmacions següents són vertaderes o falses. Raona 
les respostes.

– Déu promet a Abraham descendència i una terra.

– Abraham tindrà a partir d’ara centenars de fills.

– Per preparar l’aliança fa falta un escrit i una signatura.

– Al final qui es compromet a complir el que s’ha pactat és
només Déu.

– Les estrelles són filles d’Abraham.

Tracte fet!

Llenguatge simbòlic
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Explica breument per escrit quins ritus seguiu quan:

– Marqueu un gol.

– Veieu un amic pel carrer.

– Celebreu l’aniversari d’un company.

– Us reuniu la família per Nadal.

– …

Dialogueu en grup sobre com canvien els ritus segons les cultures
(les salutacions, les mostres d’afecte, les celebracions, les festes,
l’aniversari, els funerals…). Si hi ha companys d’altres països,
podeu aprofitar per dialogar sobre això. Us pot ajudar la taula
següent:

Escull una competició esportiva i analitza els ritus que es duen 
a terme durant la seva celebració:

– Com s’inicia.

– Com finalitza.

– Com se celebra.

– Entrega de premis.

– …

Els cristians celebrem l’Eucaristia cada diumenge. En ella es
realitzen diferents ritus: en recordes algun? Saps què significa?
Escull-ne un i explica’l.

Inventa’t un ritu per dir a un amic/amiga que l’estimes molt (també
en pots pensar un altre per als teus pares).

2 Vivim

Ritu El meu país Altres països

Saludar-se
Donar-se la mà o
fer-se dos petons 
a la cara.

(Rússia) Tres
petons a la cara 
o un a la boca.

(Xile) Un petó 
a la cara.

... ... ...



• Llegeix el text següent. Després
pensa en silenci i respon: per què
són importants els ritus per a la
guineu? I per a tu?

L’endemà el petit príncep va tornar.

—Hauria estat millor tornar a la
mateixa hora —va dir la guineu—.
Si véns, per exemple, a les quatre de
la tarda, ja des de les tres començaré
a estar feliç. Com més avanci l’hora,
més feliç em sentiré. En arribar les
quatre, m’agitaré i m’inquietaré;
descobriré el preu de la felicitat.
Però si véns en qualsevol moment,
mai no sabré a quina hora preparar
el meu cor... És bo que hi hagi ritus.

—Què és un ritu? —va dir el petit
príncep.

—És una cosa massa oblidada —va
dir la guineu—. És el que fa que un
dia sigui diferent dels altres dies,
una hora de les altres hores. Els
meus caçadors, per exemple, tenen
un ritu. El dijous ballen amb les
joves del poble. Per tant el dijous és

un dia meravellós! Me’n vaig a passejar fins a la vinya. Si els caçadors
ballessin en qualsevol moment, tots els dies s’assemblarien i jo no
tindria vacances.

(Antoine DE SAINT-EXUPÉRY, El petit príncep)

Imagina i dibuixa el ritu d’Abraham.

Elabora un llistat de ritus que solem dur a terme sense ni tan sols
ser-ne conscients. Comenteu-lo a classe.
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Tracte fet!

Amb una altra mirada

Valoració



El poble d’Israel s’havia despistat una mica, per això Moisès va reunir-
lo i els va dir:

—Escolta, Israel, les lleis que Déu ens va donar perquè visquéssim
feliços i en pau. Apreneu-les bé i poseu-les en pràctica.
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Llegim Dt 5-6

Connectem
Observa aquestes imatges i respon:

– Per a què serveixen les prohibicions?

– Amb quina finalitat es fan les campanyes de trànsit?

– Coneixes altres campanyes publicitàries que prohibeixin o que dictin
normes? Comenteu-les a classe.

Volem
Adquirir una nova visió dels
manaments de la Bíblia.

Descobrir la importància 
de les normes per viure.

Com Déu mana!3

No et deixes
conduir pel

licor. Demana
un conductor!



I els va recordar:

—El Senyor, quan ens va parlar a la muntanya cara a cara, ens va dir
que era el nostre Déu, el que ens havia tret d’Egipte, on érem esclaus.
Després ens va proposar:

No tenir altres déus ni ídols a qui adorar.

No utilitzar Déu per al propi benefici ni per a coses ximples i sense
importància.

És bo i necessari descansar un dia a la setmana i dedicar-se
especialment a donar gràcies i a tenir en compte Déu, que ho ha creat
tot.

Estima i respecta el teu pare i la teva mare, perquè així tindràs una vida
llarga i feliç.

No matis.

No desitgis les dones dels altres.

No robis.

No diguis mentides que puguin fer mal al teu proïsme.

Conforma’t amb el que posseeixes i no estiguis pendent del que tenen
els altres.

Si seguiu aquest camí, viureu molts anys i tot us anirà bé.

Després de dir això Moisès es va quedar en silenci mirant a tots aquells
que estaven drets davant seu, i els va dir de manera solemne finalment:

—Escolta, Israel:

El Senyor és el nostre únic
Déu. Estima el Senyor, el
teu Déu, amb tot el cor,
amb tota l’ànima i amb
totes les forces.

Enregistra aquestes
paraules a la teva ment i
ensenya-les als teus fills
i parla’ls d’elles a tot
arreu. Recorda-les
escrivint-les al marc 
de les portes.

I així va continuar
recordant les coses
importants i animant el
poble a ser feliç seguint
els ensenyaments de Déu.
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Com Déu mana!
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Ens endinsem

Llegeix una altra vegada el relat del Deuteronomi amb un full de
paper i un bolígraf a mà; enumera i anota cada un dels manaments
que hi apareixen. Després, ordena’ls de major a menor segons la
importància que tu creguis que tenen.

Observa els verbs que apareixen en el relat, cerca’n el significat al
diccionari i escriu una frase per explicar-lo amb les teves paraules.

Completa els mots encreuats següents
al teu quadern tenint en compte
el text del Deuteronomi:

a) El més important de tots
els manaments.

b) Poble al qual Déu
dóna els manaments.

c) La primera paraula que diu
Moisès quan es dirigeix al poble.

d) Tots els manaments pretenen 
evitar-ho.

e) Déu demana que se’ls respecti.

Sabies que...

Els textos jurídics. En el moment que el poble d’Israel va sortir d’Egipte i
va començar a caminar pel desert va experimentar la necessitat de tenir unes
normes que li permetessin viure bé. Molt temps després, quan ja vivien a la
terra de Canaan, van decidir escriure-les, i així van passar a formar part
de la Bíblia; són els textos jurídics: conjunts de lleis escrites que organitzaven
la vida del poble. Hi podem trobar tres característiques que es repeteixen:

— Són lleis que ajuden les persones a viure millor, per això valoren 
la sinceritat i s’oposen a la mentida.

— Són normes que posen en relació a les persones entre si i potencien 
la solidaritat, sobretot amb els més desfavorits.

— Són regles que també es refereixen al pacte de Déu amb el seu poble,
ajudant-los a viure en llibertat i amb alegria.

3

Comprendre el text
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El nombre deu

Quan el nombre deu apareix a la Bíblia vol significar que
l’ésser humà és perfecte i que està ben fet per ser imatge de
Déu, idea que els escriptors hebreus veuen reflectida en els
dits de les mans i dels peus de les persones.

També moltes de les lleis d’Israel que posen en relació Déu
amb el seu poble utilitzen el nombre deu; reben el nom de
decàleg, que significa «deu paraules», i expressen el més
important per a la convivència i el benestar de tots: la veritat,
la solidaritat i la confiança en Déu.

Ets capaç de descriure’t utilitzant només deu paraules?
Escriu al teu quadern una redacció de deu paraules en què expliquis
qui ets tu.

f) Fa mal al nostre proïsme.

g) Quantitat de cor, d’ànima i de ment amb què han d’estimar.

h) A qui han d’ensenyar i recordar totes les paraules que els diu Moisès?

Observa els manaments, descobreix a qui van dirigits, o a qui
pretenen ajudar, i agrupa’ls. Copia la taula següent al teu quadern 
i completa-la.

Dibuixa la silueta d’una persona i indica-hi les parts a les quals fa
referència el manament principal. Assenyala algunes accions que
pots dur a terme amb cada una d’elles.

Com Déu mana!

Llenguatge simbòlic

Destinataris/Ajuden Manaments

Déu

Pares

Veïns

Altres
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Pensa en el recorregut que fas des de casa teva fins a l’escola.
Quantes normes compleixes sense gairebé adonar-te’n durant
aquest trajecte? Escriu-les.

Copia aquesta taula al teu quadern i completa-la explicant en què
t’ajuda respectar els aspectes següents. Afegeix-ne alguns més.

Investiga què és el Codi d’Hammurabi: de què tracta, quan es va fer,
qui el va fer, a quina cultura pertany…

Pensant en les necessitats del teu barri dibuixa i pinta quatre
cartells amb les normes més importants que tots haurien de
respectar (podeu fer els esbossos en un full i triar-ne els que més 
us agradin per representar-los en gran). Demaneu permís al vostre
edifici per posar-los a l’entrada del portal.

Imagina com seria una societat en la qual no existís cap norma:
sense policia, sense semàfors, sense torns, sense jutges… Fes-ne
una redacció al quadern.

Escriu al teu quadern un decàleg que reflecteixi deu normes 
per millorar la vida dels nens i nenes de la teva edat. Després posa’l
en comú amb els teus companys i companyes de classe. Voteu entre
tots les propostes i escriviu les que han obtingut més suport,
ordenant-les de l’u al deu.

3 Vivim

El despertador

L’horari de classe

El torn de paraula

Les regles de joc al pati

La manera de menjar a taula

...



El Shemà

Copia al teu quadern el text que comença «Escolta, Israel», que en
hebreu es diu «Shemà, Israel», que apareix a l’últim paràgraf del relat.

Aquest text de la Bíblia és molt important per als jueus. El reciten tres
vegades al dia i està escrit a les portes de les seves cases, i n’hi ha que
fins i tot el porten cosit a la roba. Saps per què? Aquest text els parla de
Déu i de l’amor, dues coses que ells consideren fonamentals per viure.

Podeu recitar-lo plegats o en silenci individualment.

Després d’haver treballat aquest relat i el significat que tenen els
manaments en la Bíblia, fes un dibuix o un símbol que expressi el
seus valor.

Compon un decàleg sobre algun aspecte de la vida: per ser un bon
amic; per ser un bon estudiant; per ser un bon esportista... Escriu-lo
en el teu quadern.
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Com Déu mana!

Amb una altra mirada

Valoració



Volem

Familiaritzar-nos amb la tasca dels autors bíblics, que viuen les
necessitats i experiències de la gent senzilla del poble i que després 
ens les expliquen.

Aprofundir en les tècniques del treball escrit a partir d’una investigació
senzilla.

Fem...

Pensa en un micròfon, una càmera de televisió i un diari.

Per a què serveix cada un d’aquests objectes? Hi ha alguna relació entre
ells? Quina? Si haguessis d’identificar-te amb un d’ells, quin triaries?

Connectem

Una enquesta periodística
Necessites:

Tres companys amb qui dur a terme aquest treball.

Fulls de paper, bolígrafs i llapis per fer les enquestes.

Una gravadora o una càmera de vídeo per enregistrar les entrevistes.

Cartolines grans.

Fil a l’agulla:
Primera sessió:

En un primer moment us heu de distribuir en grups de tres o quatre alumnes
com a màxim (el docent us pot ajudar a fer-ho).

Una vegada reunits en grups haureu de decidir dues qüestions:

– El tema de la vostra enquesta: sobre què voleu preguntar als vostres
companys i amics (aficions, gustos, algun tema d’actualitat...).

– La manera d’elaborar l’enquesta:

a. Amb preguntes obertes: pot contestar-se el que es vulgui. Per exemple:
què t’agrada fer en el teu temps lliure?

b. Amb preguntes tancades: es contesta sí o no. Per exemple: t’agrada
escoltar música?

Taller 1
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Periodistes de carrer



c. Amb preguntes baremades: es contesta en funció d’una escala. Per
exemple: Valora de l’1 al 5 les activitats següents: escoltar música /
llegir / estar amb amics / veure la televisió / fer esport.

Una vegada elegit el tema, elaboreu l’enquesta amb el grup. Recordeu que una
bona enquesta no ha de tenir més de deu preguntes i ha de combinar tots els
tipus de preguntes que s’indiquen en l’apartat anterior.

Segona sessió:

Passar l’enquesta. Com si fóssiu reporters intrèpids, passeu l’enquesta a diferents
persones: companys de classe, professors, amics, membres de la vostra família,
etc., i anoteu i enregistreu les respostes per facilitar el treball posterior.

Tercera sessió:

Recopilar els resultats. Una vegada passades totes les enquestes dediqueu
una sessió a recopilar els resultats. Procediu per ordre:

– Analitzeu pregunta per pregunta, recollint totes les respostes. No passeu 
a la següent sense haver finalitzat l’anterior. El que s’ha enregistrat en les
entrevistes us ajudarà a dur a terme aquest pas.

– Quan hagueu finalitzat, observeu les respostes de les preguntes i traieu-ne
conclusions.

– Escriviu-les en les cartolines per poder-les exposar després a la resta 
de companys.

– Prepareu la vostra intervenció.

Quarta sessió:

Exposició de conclusions. Tots els grups van exposant les conclusions 
dels seus treballs, mostrant les cartolines que recullen el treball realitzat.

Quan tots hagin conclòs, intenteu respondre aquesta pregunta: què heu après
amb aquest treball? Dialogueu sobre això.

La Bíblia és un llibre d’històries
de vida; ens parla de Déu, però
també del que pensen i senten
els homes i dones que
comparteixen protagonisme en
els relats de les seves pàgines.

A través d’elles tenim notícies
del que succeïa en el temps en
què es van escriure els relats
(els grans esdeveniments, els

personatges «famosos»...) i també
les coses que podien passar
inadvertides però que són molt
importants per a la vida: els
costums, els ritus, la moda o 
els petits detalls del dia a dia.

Gràcies a les històries de la Bíblia
i als qui les van escriure podem
acostar-nos a les dades de la vida
en les societats del món antic.

En la Bíblia:
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Connectem
Observa aquestes imatges. Coneixes en la teva ciutat algun edifici o 
quadre que s’hagi restaurat fa poc? Què ha canviat en ell? Saps en què
consisteix el procés de rehabilitació? Quan una cosa està vella o espatllada,
cal llençar-la i comprar-ne una altra necessàriament? Dialogueu sobre
aquestes qüestions a classe.

Volem
Aproximar-nos a la 
imatge del Déu que renova
totes les coses.

Potenciar la capacitat 
de millorar que tenim 
els éssers humans.

T’ho canvio!4



El poble d’Israel se sentia humiliat i menyspreat. Els havien destruït la
seva ciutat santa on hi havia el Temple: Jerusalem. Havien saquejat les
cases i robat totes les collites. I havien deportat a Babilònia molts dels
seus homes i dones, amb la qual cosa s’havien vist obligats a deixar
els seus pobles, les cases i a les famílies.

Llavors, va parlar Déu per mitjà del profeta Ezequiel dient:

—Jo us protegiré, i faré que els vostres camps siguin conreats i donin
bones collites. Faré que creixi molt el poble d’Israel i les ciutats
s’ompliran d’habitants i les ruïnes seran reconstruïdes.

I així ho va comunicar el profeta al poble deportat. 

Passat un temps, el Senyor va tornar a dirigir-li la paraula al profeta:

—El que faré no és per mèrits vostres, sinó pel meu nom. Jo us trauré
de totes aquestes nacions i països on heu estat portats i us reuniré a la
vostra terra. Us rentaré amb aigua pura i us netejaré de totes les vostres
impureses, i posaré en vosaltres un cor nou i un esperit nou. Trauré de
vosaltres aquest cor dur com la pedra i us posaré al seu lloc un cor de carn,
dòcil. Finalment, introduiré en vosaltres el meu esperit perquè visqueu
segons el meu cor; vosaltres sereu el meu poble i jo serè el vostre Déu. 

El profeta, ple d’alegria davant aquestes paraules, les va anar 
a comunicar amb forta veu a tots els israelites.
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T’ho canvio!

Llegim Ez 36,1-38

T’ho canvio!
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Ens endinsem

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

– profeta    – deportar    – humiliar    – dòcil    – impuresa

Llegeix un altre cop el relat i anota en el teu quadern totes les
accions que Déu realitzarà amb el seu poble segons explica el
profeta.

En aquesta taula apareix la situació inicial del poble d’Israel i el que
Déu vol canviar, i com ho farà i quin serà el resultat final. Copia-la al
teu quadern i completa-la.

Sabies que...

Els oracles. Els profetes són homes i dones que parlen a altres de part
de Déu, comunicant-los la seva paraula. El seu llenguatge de vegades és
complicat i difícil d’entendre, per això s’ajuden d’objectes, que són símbols,
per expressar millor el que volen dir.

Aquesta manera de parlar dels profetes es denomina oracle, ja que així
s’anomena el discurs que pronuncia el profeta enviat per Déu. A través d’ell
transmet quelcom al seu poble, amb diverses finalitats:

— De vegades es tracta d’oracles negatius: s’anuncia una desgràcia com 
a resultat del mal comportament del poble.

— D’altres vegades el profeta avisa que passarà alguna cosa bona: el poble
habitarà feliç i en pau amb Déu i entre ells durant molt de temps.

El text que acabes de llegir forma part d’un oracle del profeta Ezequiel, 
en el qual Déu promet fer nou el cor del poble.

4

Comprendre el text

Situació inicial Després de la intervenció
de Déu
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El cor

La Bíblia parla sovint del cor, algunes
vegades per referir-se al de la persona 
i moltes altres per al·ludir al cor de Déu.
Per als homes i dones del món antic el
cor era el més important, perquè creien
que no solament servia per expressar
sentiments, sinó també per pensar i per
prendre decisions: el que importava en 
la vida es decidia amb el cor.

Quan la Bíblia parla de donar un cor nou
vol dir que Déu desitja renovar
completament la persona, transmetent-li
els seus sentiments i la seva manera de
pensar perquè així pugui triar el que li
faci feliç.

Llegeix els refranys següents i explica el seu significat:

– Del que els ulls no veuen, el cor no en dol.

– El cor no parla però endevina.

– De cor amarg, mai boca dolça.

Cerca en el teu llibre de Ciències de la naturalesa les funcions 
del cor i del sistema circulatori:

– Pensa què passaria si el cor s’anés quedant dur com una pedra 
de mica en mica.

– Imagina com serien unes persones el cor de les quals fos de pedra.

Compartiu les respostes.

Després d’haver escoltat i treballat el relat, com t’imagines Déu?
Dibuixa’l al teu quadern.

T’ho canvio!

Llenguatge simbòlic
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Tots cometem errors, però també podem millorar.
Copia la taula següent al teu quadern i completa-la:

Llegeix el text següent:

Sebastián Dosantos és un home de trenta-cinc anys.

És brasiler i porta a la presó des dels divuit anys. Quan era jove, 
els seus pares el van abandonar i es va haver de dedicar a robar 
pels comerços del seu barri per poder sobreviure. En un d’aquells
atracaments, va ferir un dependent deixant-lo gairebé mort.

El van detenir i el van condemnar a vint-i-cinc anys de presó.

Avui Sebastián surt del centre penitenciari per poder refer la seva
vida. Set anys abans de complir la condemna podrà exercir l’ofici 
de lampista que va aprendre i va exercir a la presó durant anys
gratuïtament i eficaçment. En preguntar-li com se sentia va
manifestar als periodistes:

— Avui torno a néixer. Estic penedit del que vaig fer encara que fos
impulsat per la pobresa en què vaig viure. Espero que aquell home
ferit em pugui perdonar i desitjo restablir la meva vida com un
ciutadà honrat. Gràcies.

(Diari Favela, Rio de Janeiro)

Respon per escrit aquestes preguntes al teu quadern:

– Què penses de la situació de què parla el text?

– Per què creus que li han perdonat set anys de presó?

– Penses que les persones podem canviar per a bé?

Dialogueu a classe sobre alguna situació injusta que veieu al vostre
poble o ciutat. Cerqueu-ne solucions. Una vegada n’hagueu tret
conclusions, escriviu entre tots una carta a l’Ajuntament per fer-li
arribar la vostra proposta.

4 Vivim

Accions que no m’ajuden
Accions que m’ajuden

a canviar



Pensa en algú amb qui et relacionis diàriament.

Segur que el coneixes bé, saps quines coses t’agraden d’ell o d’ella, 
i també els seus defectes.

Intenta mirar-la d’una manera nova, com si volguessis conèixer tota 
la bondat del seu cor.

Un company budista et pregunta com és el teu Déu. Descriu-l’hi
breument.

En grups de tres o quatre dialogueu sobre diferents experiències en
què heu millorat amb el pas del temps. A continuació, poseu-les per
escrit al quadern.
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T’ho canvio!

Amb una altra mirada

Valoració



Després d’haver caminat durant un temps per Galilea, Jesús va tornar
al seu poble, Natzaret. Un dissabte, com era costum, va entrar a la
sinagoga i es va posar dempeus per llegir les Escriptures. Li van passar
el rotlle del profeta Isaïes i Ell el va obrir i va començar a llegir:

—L’Esperit del Senyor està sobre meu, perquè m’ha enviat a portar la bona
nova als pobres, a proclamar la llibertat als captius, a retornar la vista als

34

Llegim Lc 4,14-30

Connectem
Observa aquestes imatges. Et sonen les persones que hi apareixen?
Per què creus que surten aquestes persones i no d’altres? Què penses
que cerquen els fabricants de l’oli, les bosses de mà o els mòbils?

Quan veus l’oli en el supermercat, o la bossa de mà en una botiga, 
o el mòbil, qui et ve al cap?

Volem
Presentar Jesús com la persona que reflecteix el veritable rostre de Déu.

Familiaritzar-nos amb les actituds solidàries.

Tornem a casa5



cecs i a posar en llibertat els oprimits. I a proclamar d’any de perdó 
dels deutes per a tots.

Després va tornar-lo a enrotllar, el va tornar, i tots els presents se’l van
quedar mirant. Ell els va dirigir la paraula dient:

—Us he de dir que el que acabeu de sentir es compleix avui mateix,
en mi.

Tots comentaven que Jesús deia coses boniques i que parlava molt bé,
però es preguntaven estranyats els uns als altres:

—Però, aquest no és el fill de Josep, que tots coneixem? 

Jesús, que els va sentir murmurar, els va respondre:

—Segurament em direu que m’apliqui el refrany: «Metge, cura’t a tu
mateix», i em demanareu que faci curacions i miracles com heu sentit
que he fet en altres llocs.

I amb una certa tristesa va continuar dient:

—Us asseguro que cap profeta no és ben rebut a la seva terra. Ja va
passar fa segles que els qui van creure i van acollir els profetes no van
ser els mateixos jueus sinó estrangers, perquè sou poc creients.

En sentir això, tots els qui estaven a la sinagoga es van enutjar amb
Jesús. Es van aixecar i el van fer fora amb la intenció de llençar-lo per
un barranc, però Jesús es va obrir pas entre ells i se’n va anar.

35

Tornem a casa
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Ens endinsem

Fes un resum del relat destacant els moments més importants.

Observa aquesta imatge.
Descriu Jesús (imagina
què sent, com parla...).
A quin moment del relat
correspon?

Sabies que...

Messies. Aquesta paraula hebrea significa «ungit amb oli», perquè a
Israel es vessava oli perfumat sobre el cap de les persones que exercien
alguna missió important: reis, sacerdots i profetes.

Durant molt de temps el poble va estar esperant un salvador que els
alliberés de tot el que no els deixava viure feliços; els profetes van anunciar
l’arribada d’un Messies definitiu que posaria fi al dolor i a la malaltia, i que
estaria especialment proper als pobres i als necessitats.

Jesús passa per la vida fent el bé i anunciant a tothom una bona nova de
part de Déu. Els seus gestos, la seva proximitat als pobres, als necessitats 
i les seves paraules demostren que Ell és el Messies de què havien parlat
els profetes.

5

Comprendre el text
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El rotlle de les Escriptures

En l’època de Jesús, encara que ja es coneixia la
tècnica per fer paper, no existien els llibres: si volien
escriure quelcom feien servir pells d’animals que
preparaven amb cura formant grans làmines
que utilitzaven per totes cares; són els pergamins.

Els textos més antics de la Bíblia es troben escrits 
en pergamins que s’enrotllaven formant cilindres. Es
guardaven a la sinagoga i es llegien els dissabtes en 
la reunió setmanal. Un dels mestres els treia, els
desplegava i triava fragments de les lleis o d’oracles
dels profetes. Després els explicava a la gent.

Imagina el procés d’elaboració del rotlle de les Escriptures.
Dibuixa’l en tres vinyetes:

1. Els mestres escriuen en el pergamí.

2. Una vegada escrit el text enrotllen el pergamí i el desen.

3. El desenrotllen per llegir-lo davant de tots.

Compara les actituds de la gent en els tres moments del relat. Copia
la taula següent i completa-la al teu quadern.

Pensa i contesta:

– Què et crida l’atenció d’aquest relat? Per què?

– Per què creus que la gent canvia tant?

– Quina és l’actitud de Jesús al final?

Elabora una llista al teu quadern amb les accions beneficioses 
per a les persones que llegeix Jesús en el rotlle del profeta Isaïes.

Tornem a casa

Llenguatge simbòlic

En arribar Mentre llegeix En sortir
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Què és per a tu una «bona nova»? Posa’n alguns exemples.

Pensa quines «bones notícies» podrien rebre les persones següents:

– Un malalt a l’hospital.

– Una persona sense feina.

– Una dona que es dedica a netejar cases.

– Els teus pares o els teus germans.

– El president del Govern.

Imagina que avui Jesús reuneix la gent a la plaça, quines notícies
donaria per fer que la gent se sentís bé? Valdria avui el que llegeix 
en el rotlle del profeta Isaïes? Raona la resposta.

Investiga quines ONG o altres organitzacions es dediquen en la teva
localitat a ajudar els altres. Escull-ne una i prepara una presentació a
classe per a la resta dels teus companys (aquesta activitat la podeu
fer en grups).

Jesús es preocupa de les persones més necessitades. Penseu en
alguna persona de l’escola que requereixi més ajuda que els altres 
i penseu una o dues accions amb què pugueu ajudar-la.

Observa les imatges, pensa i respon: què representa cada una de 
les fotografies? Què creus que pot haver passat per arribar a
aquesta situació? Creus que aquesta situació pot estar esperant una
bona notícia? Quina? Segons la teva opinió, 
qui podria fer-se-la arribar?

Elegeix una de les tres situacions de l’exercici anterior. Imagina que
ets algú útil que pot posar remei a la seva necessitat. Com ho faries?
Escriu en el teu quadern un «pla d’ajuda» per a aquesta situació.

5 Vivim



Observa aquestes imatges intentant fixar els ulls en els de les persones
que hi apareixen.

Què et suggereixen? Què creus que senten i viuen aquestes persones?

Resteu una estona en silenci per pensar i sentir. Compartiu les vostres
experiències.

Jesús és el rostre de Déu. Coneixent Jesús, coneixem Déu. Recorda
el que saps de la vida de Jesús. Copia la taula següent i completa-la
al teu quadern:

Planifiqueu una acció solidària que pugueu fer entre tots. Heu de
pensar què fareu, a qui anirà dirigida, com la fareu, qui seran els
responsables de dur-la a terme...
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Tornem a casa

Amb una altra mirada

Valoració

Accions de Jesús Actituds i gestos de Jesús

– Cura un cec.

– …

– Escolta qui el demana.

– …
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Connectem
Llegeix les notícies següents:

El veterà muntanyenc nepalès Appa Sherpa ha batut avui el rècord del món
d’escalades a la muntanya Everest, que ja estava prèviament a les seves
mans, en arribar al cim del sostre del món (8.848 metres) per dissetena
vegada, segons informa una font oficial.

Oscar Pistorius és un atleta sud-africà de vint anys a qui de nadó li van
amputar totes dues cames arran d’una malformació degenerativa. Avui és
un exemple per a tots ja que, malgrat les seves limitacions, ha aconseguit
poder competir contra corredors «normals» per classificar-se per a les
pròximes Olimpíades de Beijing 2008.

• Què creus que ha permès a aquestes persones fer el que han fet? 
En la segona notícia, què haguessis fet tu al seu lloc?

Volem
Reconèixer l’acció de l’Esperit
Sant i relacionar-la amb Déu.

Prendre consciència de la 
importància de la motivació.

Amb ell podem!6



Després de la mort de Jesús, i malgrat les aparicions, els seus seguidors
s’amagaven en cases per no ser vistos. 

En arribar la festa jueva de Pentecosta, es trobaven reunits en un
mateix lloc. De sobte es va sentir un gran soroll que venia del cel, com
un vent fort que va fer tremolar tota l’estada. I van aparèixer llengües
com de foc situades sobre cada un d’ells. Tots van sentir al seu interior
la presència de l’Esperit Sant, perquè es van omplir de valentia per
parlar del que havien vist i sentit de Jesús en totes les llengües.

Amb motiu de la festa, Jerusalem estava plena de jueus arribats de totes
les parts del món. En sentir els deixebles de Jesús tan contents cridant
es van acostar a escoltar i comentaven plens de sorpresa:

—No són galileus aquests que parlen? Com és que els entenem
cadascú en la nostra llengua? Parlen de les meravelles de Déu i ho
comprenem tots!

Però altres, burlant-se’n, deien:

—El que passa és que estan completament beguts! I només són les nou
del matí!
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Amb ell podem!

Llegim Ac 2,1-11

Amb ell podem!



42

Ens endinsem

Ordena les accions següents segons la seqüència del relat:

– Parlaven del que havien vist i sentit de Jesús en totes les llengües.

– Van sentir un gran soroll que venia del cel, com un vent fort.

– El que passa és que estan completament beguts!

– En arribar la festa jueva de Pentecosta es trobaven reunits.

– Tots van sentir al seu interior la presència de l’Esperit Sant.

– Van aparèixer llengües com de foc situades sobre cada un d’ells.

Anota en el teu quadern el nombre de persones que parlen 
en el relat i a què es refereixen.

Pentecosta és el nom d’una festa jueva. Investiga de quina festa 
es tractava, quan se celebrava, què celebraven…

Rellegeix el text i selecciona les preguntes que es fa la gent en veure
els deixebles de Jesús parlar en altres llengües. Per què parlen així?

L’Esperit Sant es manifesta en el relat de diferents formes. Indica
quines són i dibuixa-les al teu quadern.

Sabies que...

La Trinitat. La paraula Trinitat prové del llatí. Està relacionada amb 
el nombre tres i suggereix la idea que quelcom està compost per tres
elements.

Durant els anys que van seguir la mort i la resurrecció de Jesús, els
deixebles que cercaven anunciar el seu Evangeli presentaven Déu com una
família, on Déu és el Pare, Jesús és el seu Fill i l’Esperit Sant els uneix i els
posa en relació.

Així doncs, van començar a parlar de Déu com Trinitat: una família de tres
membres, en la qual malgrat ser diferents, els tres són igualment Déu. Aviat
se la va començar a anomenar la Santíssima Trinitat.

6

Comprendre el text
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Representacions de l’Esperit Sant

L’Esperit Sant està molt present en la vida
de Jesús: l’acompanya sempre i l’anima en
la seva missió. Apareix en moments
fonamentals de la seva vida: en el
baptisme, en forma de colom que reposa
sobre Ell en obrir-se el cel, i també
després de la seva resurrecció, en l’alè
que envia als seus deixebles. 

L’Esperit es para sobre el cap dels
deixebles a manera de petites flames de
foc i també senten la seva presència en
forma de ràfega de vent que omple la casa
on es troben. 

El colom, el vent i el foc representen
l’Esperit Sant, i ens parlen d’Ell: és lliure,
il·lumina, ens acompanya i ens dóna la
força necessària per viure millor.

Observa els dibuixos i completa les frases al teu quadern escrivint
els verbs que hi falten:

– El foc serveix per quan tenim fred.

– El colom en llibertat cercant aliment.

– El vent en temps de calor.

Elegeix una de les representacions de l’Esperit Sant i dibuixa-la al
teu quadern.

Explica quines qualitats tenen aquests tres elements que
simbolitzen l’Esperit Sant.

Amb ell podem!

Llenguatge simbòlic
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Segons el relat de Pentecosta, els deixebles estaven plens de por i
amagats tots junts. Una vegada han rebut l’Esperit Sant, surten del
seu amagatall i no temen parlar davant de tothom.

Quines pors tens tu? Què t’ajuda a vèncer-les? Fes una llista de 
les teves pors en el teu quadern i del que t’ajuda a superar-les. 

Sovint actuem moguts o empesos per alguna cosa. Cita 
a continuació què et motiva per:

– Estudiar.

– Fer els deures.

– Ajudar a casa.

– Portar-te bé amb els teus amics.

– Practicar algun esport.

– Estudiar idiomes.

– …

Inventeu-vos alguns eslògans que ajudin a l’estudi a l’escola i
elaboreu uns quants cartells. Podríeu penjar-los pels passadissos 
del centre.

Feu una enquesta a persones conegudes (familiars, amics, veïns) o
del carrer per esbrinar què els motiva per realitzar les seves feines.
Us poden servir de model aquestes preguntes:

– En què treballeu?

– Us agrada el que feu?

– Per què vau triar aquesta feina?

– Canviaríeu d’ocupació? Per què?

– Quina és la vostra feina ideal?

– …

Pensa, cerca un element comú en les preguntes següents i respon:

– Què motiva una persona jubilada a fer classe a joves immigrants?

– Què porta a un jove universitari a dedicar part del seu temps
lliure a ajudar en una residència de gent gran?

– Per què un metge o una infermera marxen a Àfrica per treballar
gratuïtament en un hospital?

6 Vivim



Obriu les finestres de la classe i deixeu que entri l’aire a l’aula para 
que pugueu sentir la seva presència.

Resteu en silenci durant uns minuts. Després compartiu el que heu
sentit: Teníeu fred o calor? Quins sorolls heu escoltat? Heu sentit la
presència de l’aire? Com?

Crea nous símbols (que no siguin persones ni animals) de l’Esperit
Sant de manera que les altres persones que vegin els teus dibuixos
es facin una idea de com actua l’Esperit Sant. Explica-ho breument. 

Respon breument com t’ajuden aquestes expressions:

– Pots fer-ho...

– Confio en tu...

– Que bo que ets...!

– Podem...
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Amb ell podem!

Amb una altra mirada

Valoració



Volem

Recordar els principals esdeveniments i personatges bíblics treballats
durant el curs.

Fem...

Connectem

Un concurs bíblic de preguntes i respostes
Material que necessites:

El teu quadern de «Bíblia i Escola» de 5è d’E.P.

Un quadern on anotar les preguntes.

Cartolines vermelles, verdes i blaves per elaborar les targetes.

Bolígraf, retoladors i tisores.

Mà a l’obra:
Primera sessió:

En un primer moment heu de distribuir-vos en grups de tres o quatre alumnes
com a màxim (el docent us pot ajudar a fer-ho).

Després rellegiu individualment les sis històries que apareixen al quadern,
intentant formular preguntes sobre cada una d’elles. Per exemple:
què significa la paraula Aliança? En què canviarà Déu el cor de pedra
del poble?...

Us poden ajudar els apartats «Sabies que...» i «Llenguatge simbòlic», en els
quals s’explica el significat de moltes paraules. Com més preguntes feu, més
divertit serà el concurs. 

Taller 2
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El gran concurs bíblic

Segur que en més d’una ocasió has participat en un concurs dels que
s’organitzen a l’escola o a la teva localitat o barri en temporada de
festes. D’habilitat, de preguntes i respostes, pots participar-hi de
manera individual o formant equips. En la televisió són també molt
habituals i prometen grans premis i sorpreses per als guanyadors.

Has participat alguna vegada en un concurs? Has guanyat algun premi?
Quin? Què és el que més t’agrada dels concursos?



En un segon moment, poseu en comú les preguntes del grup. Assegureu-vos
que no se’n repeteix cap (i que no n’hi ha cap de massa fàcil).

Segona sessió:

Ara es tracta d’escriure les preguntes a les targetes, agrupant-les per colors.
Reviseu de nou totes les preguntes i intenteu-les distribuir en tres grups
segons els seus temes: vermelles (personatges bíblics), verdes
(esdeveniments i accions) i blaves (símbols i objectes).

Retalleu targetes de cartolina (és important que les de tots els grups siguin 
de la mateixa mida) i escriviu-hi les preguntes fent bona lletra. Una vegada
finalitzat aquest treball, entregueu-les al vostre professor/a, que les guardarà
fins al dia del concurs. Mentrestant, torneu a llegir totes les històries, així
estareu preparats per al gran dia.

Tercera sessió:

El concurs. El vostre professor/a haurà anunciat amb antelació la data 
del concurs perquè tots hagueu pogut repassar les històries del quadern 
i estigueu preparats.

Uns dies abans de la data de la celebració us heu de reunir per equips 
amb un doble objectiu: elegir un nom bíblic per al vostre equip (penseu 
en el personatge bíblic que més us agradi i creeu un nom que us identifiqui) 
i nomenar el capità que farà de portaveu.

El dia del concurs el professor/a explicarà les regles del joc: quantes rondes
de preguntes hi ha, com se sumen punts i com es perden, quan comencen les
eliminatòries, com s’arriba a la semifinal i en què consisteix la final.

Quan tots les hagueu acceptat, el professor/a col·locarà els tres blocs 
de preguntes a la vista de tots i començarà el joc. 

Al final han de quedar només dos equips, els que més punts hagin acumulat
d’acord amb les regles seran els qui s’enfrontin a la gran final, de la qual
sortirà el guanyador.

Quan finalitzi el concurs, tots els grups felicitaran el vencedor. Hi haurà premis
per a tots com a reconeixement de l’esforç i la participació.

Els homes i dones de la Bíblia
també es divertien i amb ocasió 
de les festes religioses organitzaven
jocs per demostrar la seva
habilitat. Aquests normalment
acabaven amb una celebració
comuna en què tots s’alegraven
per la victòria dels vencedors.

Nosaltres hem après que també
amb la Bíblia podem passar una
estona agradable i divertida que
ens ajuda a recordar el que hem
treballat durant el curs. Sense
oblidar que, guanyem o no,
l’important és... participar.

En la Bíblia:
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El gran concurs bíblic
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Línies de lectura

Activitats d’am-
pliació

Connectem

— El relat del Diluvi forma part dels primers onze capítols del llibre del Gène-
si, que pretén explicar com va començar tot d’una manera similar a la
història dels orígens. Després de presentar la creació de la natura i
els primers éssers humans (cap. 1-2), la narració s’atura a considerar
les conseqüències del pecat com a ruptura de la relació original de
l’amistat amb Déu. Una d’aquestes conseqüències és l’enuig del Se-
nyor, que motiva el Diluvi, últim esglaó de la seqüència de creació i
expansió del éssers humans/convivència del bé i el mal en la realitat.

— La narració del Diluvi pertany al conjunt de textos que es denominen
relats etiològics, és a dir, aquells que intenten donar resposta a les
preguntes de sentit que es formula tot ésser humà. En aquest cas:
com actua Déu davant del creixement del mal? La resposta doble que
es fa present al text combina fúria i aliança i dissenya els tres del ros-
tre del Déu d’Israel, un Déu gelós però també compassiu.

— Destaca al relat la presència d’elements naturals molt variats, des
de la multiplicitat d’espècies animals que pugen a l’arca fins a la cen-
tralitat de l’aigua, passant per la referència a la terra o la vegetació
del principi al final de la narració. Amb tot això es remarca la volun-
tat d’estendre el pacte de nova creació a tota la realitat.

— La dinàmica del relat passa de l’enuig i càstig inicial, patent en la pluja
torrencial que cau sobre la terra, a l’aliança amb la qual es tanca el
text. S’uneix el lloc de Déu (cel) i el dels éssers humans (terra) mit-
jançant l’arc de Sant Martí, símbol del pacte que els uneix.

— Se subratlla la següent clau en el relat:

• La centralitat de l’aliança que vincula Déu amb els éssers humans
i, a través d’ells, amb tota la creació. Déu renova tot el que havia
creat inicialment després del Diluvi i promet als éssers humans la
seva companyia i la seva protecció perquè el mal no pugui sobre-
passar allò que es presenta com a obra que neix del desig de Déu.

Partint dels objectius de la unitat:

— Conèixer com es va realitzar la primera aliança entre Déu i els éssers humans.

— Aprendre que darrere les limitacions de la vida s’oculten possibilitats
sorprenents.

Es proposen activitats d’ampliació entorn de:

— La relació del text del Diluvi amb altres de l’Escriptura que ho  expliquen.

— L’aliança de Déu com un bé per a l’ésser humà.

1. Cerca la narració del Diluvi adaptada en una Bíblia infantil i llegeix-la als
alumnes (també pots utilitzar la del quadern bíblic). A continuació llegeix la ver-
sió completa de la Bíblia. Quins aspectes s’ometen? Quins canvien? Per què?

El que es vol aconseguir és generar un diàleg de com tendim a suavit-
zar les coses negatives però també a exagerar-les. Pot ajudar a desco-
brir els gèneres literaris: el relat del Diluvi és un gènere que exagera i
es preocupa més de les conclusions que no pas de dades concretes.

La que ha caigut! (Gn 6-9)

Unitat 1
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Ens endinsem

Vivim

Comprendre el text

2. El Diluvi i la Creació. Aquest text forma part dels relats antics sobre
inundacions. Més enllà de les explicacions religioses, l’aigua és cer-
tament un element purificador. Es pot comparar el text del Diluvi amb
el de la Creació (Gn 1, 24-31) i extreure’n unes conclusions sobre què
haurien fet aquells homes i dones als quals se’ls havia donat tot (Gn)
per haver de purificar-se amb el Diluvi.

3. Aigua que esborra. Per comprendre la narració del Diluvi, cosa que
no resulta gens fàcil, anima els alumnes a elaborar un llistat d’accions
i realitats que no els agradin (que siguin desagradables o perjudicials).
Digues que ho apuntin amb retoladors en un full blanc (millor si és
A3). Després, provaran a ficar el full sota una aixeta per descobrir què
passa. Què pot significar el full esborrallat? Després, dóna’ls un nou
full i digues: Aquesta és la nova Aliança que Déu fa amb els éssers
humans. Establiu un diàleg sobre l’experiència.

Amb una altra mirada

4. Treball amb textos. Un cop analitzat el tema de l’Aliança i de la nova
relació que s’estableix entre Déu i el seu poble, anima els alumnes a tre-
ballar amb aquests dos textos. Poden copiar-los o buscar-los a la Bíblia
per llegir-los, resar, interioritzar-los, expressar allò que els suggereixin...

Is 43: 
El Senyor que t'ha creat, et diu: 
No tinguis por, que jo t'allibero. 
T'he cridat pel teu nom: ets meu. 
Si travesses aigües profundes, jo sóc amb tu; 
si passes rius, el corrent no et cobrirà. 
Si camines pel foc, no et cremaràs, 
perquè jo, el Senyor, sóc el teu Déu, 
ets tan preciós per a mi, 
tan valuós i estimat, 
no tinguis por, que jo sóc amb tu! 

Is 44:
Però ara escolta, servent meu, poble d'Israel, que jo t'he escollit. 
Això et diu el Senyor que t'ha creat, 
que t'ha format a les entranyes de la mare, el qui t'ajuda: 
No tinguis por, servidor meu, 
abocaré el meu esperit damunt els teus fills, 
beneiré els teus plançons. 

Si es considera oportú, es pot demanar als alumnes que continuïn
aquestes dues oracions profètiques amb les seves paraules i expres-
sions partint de les experiències vitals pròpies.

Primària 5 Llibre del professorat Bíblia i escola
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Línies de lectura

Activitats d’am-
pliació

Connectem

— La narració del pacte de Déu amb Abraham es troba dins el cicle de
relats dedicat al pare dels creients al llibre del Gènesi a partir del capí-
tol 12. Després de rebre la promesa d’heretar una terra, Abraham es
posa en camí i és a Canaan on rep aquesta ratificació de la seva
crida. Déu no només li dóna una terra sinó que li promet també una
descendència nombrosa.

— La promesa que li fa a Abraham és doble: aquell que fins ara havia
viscut errant com a pastor nòmada rep una terra en propietat per
poder habitar-la. D’aquesta manera, Abraham i la seva dona Sara,
que per la seva vellesa no podia engendrar fills, reben la promesa
d’un fill que podrà heretar les seves riqueses.

— La promesa de Déu es fa visible mitjançant un sacrifici d’animals
amb el qual es conclou el text. L’oferta de Déu és acollida per Abra-
ham, qui respon escoltant i fent allò que se li demana. El sacrifici ser-
veix com a firma que garanteix l’acord entre ells dos.

— Se subratllen les següents claus en el relat:

• Abraham apareix com una persona que dubta, que sent curiositat
i que es pregunta com pot succeir tot allò que Déu ha anunciat.
Remarca la invitació que Déu remet junt amb la seva promesa.

• Destaquen la força i la potència del text en els elements del sacri-
fici: la nit, la torxa i el foc que travessa els animals en el sacrifici
reflecteixen la imatge d’un Déu fort, capaç de fer créixer la vida
fins i tot en les situacions més difícils.

• La solidesa de l’aliança que Déu estableix amb Abraham. Tot i resul-
tar difícil de creure, Déu es compromet amb l’ésser humà mostrant-se
favorable als seus desigs i com a company fidel que defensa la causa.

Partint dels objectius de la unitat:

— Conèixer com es realitzaven les aliances a la Bíblia.

— Reconèixer el valor dels rituals en les relacions humanes.

Es proposen activitats d’ampliació entorn de:

— El context de la història d’Abraham.

— La vinculació dels rituals amb animals i la seva importància.

— L’Aliança de Déu com a acte d’amor.

1. Seria interessant situar el text llegint els capítols que el precedei-
xen: Gn 12, on Abraham és un ric pastor nòmada, gran, casat i sense pos-
sibilitat de tenir fills (l’única riquesa per a un nòmada —poder tenir qui
faci créixer el seu bestiar i portar-lo a pasturar), i Déu l’anima a deixar-se
guiar i confiar en Ell; Gn. 13, on decideix separar-se del seu nebot Lot
perquè tenia molt bestiar per poder compartir la pastura —quedant-se
Lot amb el millor terreny—; Gn 14, on s’explica que el seu nebot Lot va
ser capturat i finalment alliberat.

Tracte fet! (Gn 15,1-21)

Unitat 2
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Ens endinsem

Vivim

Llenguatge simbòlic

2. Festes i animals. L’ús d’animals per simbolitzar actes humans és
comú al llarg de la història de la humanitat. Proposa als alumnes que
duguin a terme una investigació sobre les festes i tradicions populars
que continuen utilitzant animals per als seus rituals en l’actualitat.
Han d’intentar descobrir quin sentit tenen.

3. Un dia qualsevol. Els rituals estan més presents en la nostra vida
diària del que ens sembla. Demana als alumnes que pensin què fan un
dia qualsevol, des que entren a l’escola fins que en surten. Hauran de
descobrir els rituals que solen realitzar sense adonar-se’n. Després,
poden classificar-los en: gestuals, orals i sons... Amb quin dels cinc
sentits tenen relació?

Amb una altra mirada

4. Reseu. Anima els alumnes a resar junts, sense presses, aquesta
oració que recorda el pacte d’amor que Déu va fer amb els éssers
humans en un moment de dificultat.

Sl 43:
Fes-me justícia, Déu meu, 
defensa la meva causa contra una gent infidel; 
allibera'm de l'home pervers i traïdor. 
Per què em rebutges? 
Per què he d'anar de dol pertot arreu, seguit de prop per l'enemic? 
Envia'm la llum i la veritat; 
que elles em guiïn al lloc on resideixes. 
Oh Déu, Déu meu. 
Per què aquesta tristor, ànima meva? 
Per què aquest torbament, 
Salvador meu i Déu meu? 

Si es considera oportú es pot demanar als alumnes que continuïn el
salm amb les seves paraules i expressions a partir de les experièn-
cies vitals pròpies.

Primària 5 Llibre del professorat Bíblia i escola
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Línies de lectura

Activitats d’am-
pliació

Connectem

— El llibre del Deuteronomi recull el final del camí pel desert que fa el
poble d’Israel cap a la terra promesa. Abans d’entrar en territori de
Canaan, Déu dóna al poble les claus que articularan la convivèn-
cia del poble en aquesta nova etapa mitjançant Moisès: el Decàleg
i el manament principal, pilars de la Llei d’Israel.

— Als capítols 5-6 del Deuteronomi es recullen les formulacions bàsiques
d’aquests preceptes: el Decàleg, que es troba també al capítol 20
del llibre de l’Èxode, i el Shemà, manament principal dels creients
jueus que reflecteix una concepció integral de la persona que estima
a Jahvè present a la tríada cor-ment-força.

— Aquests textos representen l’avanç de la concepció de la relació que
uneix Déu amb Israel. Fins ara Jahvè havia firmat el seu pacte amb un
personatge concret (Noè, Abraham) però en aquest moment, inclou
tot un poble com a destinatari de l’Aliança de Déu. El pacte del Deu-
teronomi és entre Jahvè i Israel, el seu poble escollit.

— Lluny d’aparèixer com una limitació de la llibertat del poble i del seu
marge d’acció, la Llei és per a Israel l’instrument més segur per pro-
curar-se una vida en plenitud. El Decàleg i el Shemà es converteixen
així en camí de vida per al poble que els observa i obeeix, patent en
la fórmula final del manament principal: «Fes això i viuràs».

— Se subratllen les següents claus en el relat:

• La responsabilitat, que apareix com a actitud principal del poble,
deriva de la seva confiança en Déu. Comprometre’s a complir els
manaments de Déu els fa responsables davant d’Ell i entre ells de
la gestió de la seva existència.

• L’amor i l’escolta com a elements que componen la confessió de
fe del poble jueu. Escoltant es poden obeir els manaments de Déu
i respondre així al seu amor.

Partint dels objectius de la unitat:

1. Adquirir una nova visió sobre els manaments de la Bíblia.

2. Descobrir la importància de les normes per viure.

Es proposen activitats d’ampliació entorn de:

— La importància de les normes per a una bona convivència.

— El manament principal: estimar el proïsme i Déu.

1. Un judici. Per valorar la necessitat de les normes, proposa als alum-
nes de celebrar un judici. Per començar, s’han de repartir els rols: jutge,
acusat, fiscal, advocat defensor, testimonis de l’acusació, testimonis de
la defensa i jurat. Quan estiguin tots assignats, planteja un delicte: «No
haver somrigut en escoltar un acudit». Explica’ls que aquest delicte s’ha
comès en un país imaginari anomenat Riurelàndia, on somriure és una
obligació. Demana que inventin unes lleis hipotètiques per a aquest país.

Com Déu mana! (Dt 5-6)

Unitat 3
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Ens endinsem

Vivim

Sabies que… 

2. Treball d’investigació. Els temes de la llei i la justícia són molt
atractius per als nens d’aquesta edat. Demana als alumnes que formin
petits grups i duguin a terme una investigació (tant a classe com a
casa) de les diferents normatives i col·leccions de lleis que coneguin.
També poden elaborar decàlegs: del bon estudiant, del bon fill, del
bon ciutadà, del bon esportista...

Comprendre el text

3. Llegim altres textos. Els textos legals de manaments i normes que
proposa Déu a l’Antic Testament s’han de comprendre i llegir tenint
en compte la interpretació que Jesús en fa. Després de llegir el text del
Deuteronomi i de treballar amb les activitats del quadern, anima els
alumnes a buscar i llegir el text de Jn 15,11-17 per establir un diàleg
entorn dels manaments. També es pot llegir el text de Pau, apòstol
de la gent que va portar l’evangeli «fins als confins del món»: Rm
13,8-10.

Amb una altra mirada

4. Reseu junts amb un fragment del salm més llarg de la Bíblia (Sl
118,33-36), dedicat exclusivament «als manaments» del Senyor que,
com hem vist anteriorment, són «consells per a una bona vida». Fes
que entenguin que a tots els versos apareix la paraula manament o
sinònims.

Mostra'm el camí dels teus decrets, Senyor, 
que el vull seguir fins al final. 
Fes-me entendre la teva Llei, 
que la vull guardar amb tot el cor. 
Guia'm pel camí dels manaments, 
que jo me l'estimo de debò. 
Inclina el meu cor al teu pacte...

Si es considera oportú, es pot demanar als alumnes que continuïn el salm
amb les seves pròpies paraules i expressions a partir de les seves expe-
riències vitals. També poden «comparar» les expressions del salm amb
la seva experiència personal de complir les normes en el seu entorn. 

Primària 5 Llibre del professorat Bíblia i escola
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Línies de lectura

Activitats d’am-
pliació

Connectem

— El capítol 36 de la profecia d’Ezequiel presenta la forma d’un oracle.
Aquesta fórmula era utilitzada en aquest tipus d’escrits amb una doble
finalitat: denunciar la infidelitat del poble, que per diverses raons
abandona el Senyor, i anunciar la salvació que Jahvè els promet.

— Aquest text pot constatar l’evolució de la relació entre Déu i el poble
basada en l’Aliança. Si en iniciar-se, el pacte va passar de la persona
al poble, amb els profetes l’aliança penetra dins el cor de la gent d’Is-
rael, i d’estar fora, escrit a les pedres del decàleg, passa a l’interior
de cadascú quedant així gravada al cor d’Israel.

— Déu i el cor de la persona comparteixen protagonisme al text, expres-
sant així la relació que els uneix. El cor apareix com el símbol per
excel·lència que representa tota persona renovada per l’acció de Jahvè,
que li dóna una nova vida presenta al cor de carn que li promet.

— Les claus de l’Aliança i de la Promesa que recorren els escrits de
l’Antic Testament es reediten en aquesta profecia. El Déu que promet
la vida en plenitud per al seu poble (cor de carn) renova l’aliança a l’in-
terior de cada persona, que es compromet de nou a ser fidel als seus
manaments.

— Se subratllen les següents claus en el relat:

• La transformació, el canvi i la conversió, realitats similars que
apareixen com a eix central del text. Déu fa possible que el poble
canviï la duresa del seu cor per la docilitat per deixar-se conduir i
aprendre d’Ell.

• La bondat que desprèn tot el relat, present en els beneficis que
experimenta la persona en entrar en contacte amb Déu, mostrant-
se capaç de sentir la presència del Déu que l’acompanya i ajuda.

Partint dels objectius de la unitat:

1. Aproximar-nos a la imatge de Déu que renova totes les coses.

2. Potenciar la capacitat de millorar que tenim els éssers humans.

Es proposen activitats d’ampliació entorn de:

— El gènere literari profètic.

— La capacitat de fer el bé i poder estimar.

1. Demana als alumnes que expressin tot allò que saben sobre els tras-
plantaments d’òrgans. Se’ls poden formular les preguntes següents:

Per a què poden servir els òrgans sans d’algú que ha mort? Què possi-
biliten en altres persones?

Què deu sentir una persona que està esperant un òrgan quan li diuen
que ja el té?

Com viu la persona amb un trasplantament de cor, de ronyó…? Deu sen-
tir agraïment cap al donant?

Explica’ls que Déu també va ser «el gran donant», però de diferent  manera.

T’ho canvio! (Ez 36,1-38)

Unitat 4
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Ens endinsem

Vivim

Comprendre el text

2. Els profetes pronuncien paraules de Déu per recordar-les al poble.
En moltes ocasions l’acollida de les paraules provoca el canvi en les
persones. Perquè els alumnes entenguin l’experiència que suposaven
les paraules d’un profeta, demana’ls que tanquin els ulls i estiguin
atents a allò que els provoquen les paraules següents: gust i bon sabor
(sense haver menjat res), ganes de fer alguna cosa de sobte, alegria
per alguna cosa que encara no ha succeït...

— Avui tindreu un magnífic gelat de xocolata blanca amb xocolata calen-
ta per sobre de postres...

— Aquell que aconsegueixi portar una flor a classe tindrà una hora més
de pati com a recompensa...

— La setmana que ve farem una sortida al millor aquari d’Europa i alguns
de vosaltres podreu submergir-vos amb taurons...

Dialogueu sobre el que han sentit i relacioneu-ho amb les paraules
del profeta Ezequiel.

3. Organitza un debat sobre si les persones amb les quals ens relacio-
nem cada dia semblen felices. Demana’ls que elaborin cors de carto-
lina o paper amb el lema: «Dóna vida al teu cor». Hi poden afegir una
o dues paraules que proposin algun petit canvi que ajudi a «donar
vida»: compartir, ajudar, somriure, acariciar, escoltar, besar, animar,
cantar...

Amb una altra mirada

4. L’experiència de tenir un nou cor és la de ser nen. Anima els alum-
nes a recordar moments de la seva infància. Quin és el seu primer
record? Pot ajudar-los el fet de llegir junts o resar el salm 131:

Senyor, el meu cor no és ambiciós 
ni són altius els meus ulls; 
visc sense pretensions de grandeses 
o de coses massa altes per a mi. 
Jo em mantinc en pau, 
tinc l'ànima serena. 
Com un infant a la falda de la mare, 
així se sent la meva ànima. 

Si es considera oportú, es pot demanar als alumnes que redactin un
petit text recordant algunes de les seves primeres experiències de
quan eren bebès.

Primària 5 Llibre del professorat Bíblia i escola
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Línies de lectura

Activitats d’am-
pliació

Connectem

— El relat de Jesús a la sinagoga de Natzaret, el situa Lluc entre els relats
d’infància i les narracions de la vida pública. Després de la seva esta-
da al desert i el posterior baptisme, Jesús torna al seu poble per
començar des d’allà l’anunci de la Bona Notícia.

— El relat ens mostra Jesús vinculat a un lloc. Igual que l’associem amb
Josep i Maria, o amb els seus amics i amigues, reconeixem Jesús de
Natzaret, Ell és d’allà, és el seu poble.

— La narració ens parla dels costums religiosos vigents en temps de
Jesús, de com els homes es reunien els dissabtes a la sinagoga per lle-
gir i estudiar les velles profecies, resar junts i celebrar la seva fe.

— A diferència del que es podria esperar, els paisans de Jesús el rebut-
gen, no acaben d’entendre com algú que coneixen des de sempre s’a-
treveix a parlar lliurement sobre Déu, apropiant-se de les paraules
dels profetes i aplicant-les a si mateix. Consideren aquesta actuació
de Jesús com un escàndol i és per això que volen que marxi.

— A partir d’aquest moment, Jesús abandona el seu poble i s’estableix
en una ciutat propera: Cafarnaüm.

— Se subratllen les següents claus en el relat:

• Localització. La presència de Jesús en un lloc concret, Natzaret,
on succeeix gran part de la seva vida. La seva família és coneguda
i apreciada i en el relat es parla d’alguns dels seus parents.

• Costums i tradicions pròpies. Als pobles d’Israel les coses es
realitzaven d’una manera determinada, celebraven els grans esde-
veniments i es relacionaven d’una manera concreta.

• Admiració. Els paisans de Jesús es queden parats que un dels seus
parli d’aquesta manera de Déu. 

Partint dels objectius de la unitat:

— Presentar Jesús com la persona que reflecteix el veritable rostre de Déu.

— Familiaritzar-nos amb les actituds solidàries.

Es proposen activitats d’ampliació entorn de:

— El context i l’ambient familiar de Jesús.

— Les Escriptures.

— El rostre de Jesús i el contingut de la seva missió.

1. Descriu el teu poble. Demana als alumnes que descriguin en un
paper en blanc com és el seu poble (o el dels pares i avis). També poden
dibuixar-lo. Després cadascú el presentarà breument a la resta de la
classe i comentarà quan hi va, qui hi coneix, quines persones de la seva
família hi viuen, etc.

Presenta’ls el text de l’evangeli com una visita de Jesús al seu poble
després de donar-se a conèixer com a Messies i Fill de Déu (quan vivia
allà ningú no ho sabia).

Tornem a casa (Lc 4,14-30)

Unitat 5
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Ens endinsem

Vivim

Llenguatge simbòlic

2. Construïm un rotlle d’Escriptures. Demana als alumnes que
copiïn el text del profeta Isaïes que apareix al relat amb bona lletra
i ben gran a la part central del full. Després hauran d’enrotllar el full
al voltant de dos llapis. A mida que vagin llegint el text, hauran de des-
enrotllar el full.

3. Interpretem el text d’Isaïes que llegeix Jesús, canviant les perso-
nes o situacions en les quals hauríem d’ajudar avui en dia.

Demana’ls que plantegin de nou el text, però centrant-nos ara en l’es-
cola o, fins i tot, només en la classe. Per exemple:

L’Esperit del Senyor està sobre meu perquè m’ha enviat a ajudar en
Jordi, que té dificultats amb les matemàtiques; a jugar amb la Sara, que
moltes vegades es queda sola al pati...

Amb una altra mirada

4. Imagina i dibuixa. Jesús és l’expressió del seu Pare, Déu. Després
de treballar el text demana que imaginin el rostre de Jesús (que és
una persona que cerca el bé, que ajuda els necessitats...). Com l’i-
maginen? Digues que intentin dibuixar un rostre que reflecteixi la
manera de ser de Jesús.

Després, presenta’ls tots els rostres que han dibuixat, posa una músi-
ca suau i demana’ls que contemplin en silenci «els rostres de Jesús».
Finalment, dialogueu sobre què han sentit i què els suggereixen els
dibuixos.

Primària 5 Llibre del professorat Bíblia i escola
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Línies de lectura

Activitats d’am-
pliació

Llegim

— El relat dels esdeveniments de Pentecosta se situa a l’inici del llibre
dels Fets dels Apòstols quan, un cop narrada l’ascensió de Jesús al
cel, la primera comunitat cristiana es reuneix a Jerusalem per espe-
rar junts la realització de la seva promesa, l’enviament de l’Esperit
Sant.

— Tota la història de promeses que representa l’Antic Testament i que
es fan realitat en Jesús arriba a la seva plenitud en aquest moment;
amb l’arribada de l’Esperit Sant comença el temps definitiu, el temps
de l’Església.

— L’Esperit Sant, present de diferents maneres al relat, és el protago-
nista de la narració. La ràfega de vent, les llengües de foc i les mani-
festacions extraordinàries que tenen lloc al grup dels creients expres-
sen la força de Déu mitjançant el seu Esperit.

— El text mostra l’evolució que experimenten els deixebles de Jesús en
entrar en contacte amb l’Esperit. De la por que els feia estar tancats
i ocults passen a donar testimoni de Jesús amb llibertat i valentia.
Aquells que fins ara vivien tancats en si mateixos s’obren per acollir
una multitud de persones que demanen entrar a la comunitat.

— Se subratllen les següents claus en el relat:

• La universalitat. Les llengües en les quals s’expressen els deixe-
bles al·ludeixen a una pluralitat de presències que acullen la Bona
Notícia de Jesús per Pentecosta. La comunitat d’amics i amigues de
Jesús s’obre per acollir tots els que vulguin seguir-lo.

• La sorpresa. El relat fa arribar la sensació de gran novetat que ve
amb l’Esperit Sant i que s’ha d’acollir amb alegria i gratuïtat, sím-
bols de la seva procedència evangèlica.

Partint dels objectius de la unitat:

1. Reconèixer l’acció de l’Esperit Sant i relacionar-la amb Déu.

2. Prendre consciència de la importància de la motivació.

Es proposen activitats d’ampliació entorn de:

— La presència de l’Esperit Sant a l’Antic Testament.

— L’expressió de realitats no visibles.

1. Per poder contextualitzar el relat de Pentecosta que es llegirà, dema-
na’ls que expliquin què passa en les situacions següents:

— En el moment en el qual un àrbitre xiula el final d’un partit a la final
del campionat del món.

— Quan sona el timbre al final de classe l’últim dia abans de les vacan-
ces d’estiu.

— En saber que la classe ha guanyat un viatge a un parc temàtic.

Amb ell podem! (Ac 2,1-11)

Unitat 6



15

Ens endinsem

Vivim

Comprendre el text

2. Reconstruïm entre tots els últims moments de Jesús davant la seva
Passió i Mort. Pregunta als alumnes: On eren els seus apòstols? Es pot
llegir el text de Lc 22,54-62 per recordar allò que feia Pere, escollit per
Jesús per fer de «cap».

Llenguatge simbòlic

3. Donarem forma i color a realitats que no es poden veure. Proposa
que divideixin un full en quatre parts pintant una creu els límits de la
qual arribin a les vores del full. Escoltaran quatre realitats que han de
dibuixar amb la forma i el color que els passi primer pel cap: alegria,
dolor, por, il·lusió.

Demana’ls que ensenyin els dibuixos als seus companys i que expli-
quin per què han escollit aquestes formes i aquests colors per repre-
sentar els quatre sentiments. Establiu un diàleg.

Amb una altra mirada

4. L’experiència dels primers deixebles de sentir-se enfortits per l’Es-
perit és una cosa anunciada des de feia temps. Recordant els profe-
tes (Is 11,1-10), anima els alumnes a dibuixar com ells entenen l’acció
d’aquest Esperit en el Messies promès (el tronc de Jessè és la família
del rei David, d’on és Josep, el pare de Jesús). Aquest fragment es pot
llegir i integrar:

Un rebrot naixerà de la soca de Jessè, 
brotarà un plançó de les seves arrels. 
L'Esperit del Senyor reposarà damunt d'ell: 
esperit de saviesa i d'enteniment, de consell i de fortalesa, 
esperit de coneixement i de reverència pel Senyor
[...]

El llop conviurà amb l'anyell, 
la pantera jaurà amb el cabrit; 
menjaran junts el vedell i el lleó, 
i un nen petit els guiarà. 
La vaca i l'óssa pasturaran juntes, 
jauran plegades les seves cries. 
El lleó menjarà palla com el bou, 
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Les sis narracions que configuren aquest quadern es poden treballar
linealment 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 quadern

Unitat Puc treballar-la...

1. La que ha caigut! (Gn 6-9) — Per Quaresma, per tractar el tema de
l'Aliança i la conversió «conèixer Déu».

— Dia de la Pau i la No Violència (30 de
gener).

2. Tracte fet! (Gn 15,1-21) — Dia dels Drets Humans (o del Nen).

3. Com Déu mana (Dt 5-6) — Començament de curs (les normes).

4. T’ho canvio! (Ez 36,1-38) — Quaresma: itinerari d'un cor de pedra
a un de carn.

5. Tornem a casa (Lc 4,14-30) — Per qualsevol campanya d'ajuda o
cooperació.

6. Amb ell podem! (Hch 2,1-11) — En temps de Pasqua.
— Al final del curs.


