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SABER-NE MÉS

UN MÓN MILLOR

Admirem
la creació.

• Conèixer-se un mateix.
• Valorar i cuidar la creació.

COMPETÈNCIES

El compromís
de Déu amb
el seu poble.

• Preparar el naixement de Jesús.
• Adquirir compromisos com
a cristià.

Al llarg del llibre, diferents
icones assenyalen les
activitats en què es treballen
les competències bàsiques.

Jesús, un home
excepcional.

• Tenir Jesús com a model d’amor.
• Valorar la solidaritat.

Jesús, Déu
amb nosaltres.

• Refermar la fe en Jesús,
Fill de Déu.
• Ser atents amb els altres.

La crida
de Jesús.

• Valorar la fidelitat en les relacions
d’amistat.
• Descobrir la importància
de la sinceritat.

Cants al Senyor.

• Valorar el silenci en situacions
d’oració i relaxació.
• Saber escoltar els altres.

Una Església viva.

• Saber demanar ajuda i agrair-la.
• Reconèixer-se membre de l’Església
i col·laborar en la seva missió.

Competència en el
coneixement i la interacció
amb el món físic

De festa
amb Jesús.

• Comprendre i comunicar el sentit
dels sagraments.
• Valorar i transmetre l’energia.

Aprendre
a aprendre

Competència
comunicativa
lingüística i audiovisual
Competència artística
i cultural
Competència
matemàtica

Competència digital

Competència social
i ciutadana
Autonomia,
iniciativa personal
i emprenedoria
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Benvinguts
Hola, nois! Hola, noies!
Benvinguts a tercer!
Abans de començar a
treballar, us volem presentar
els protagonistes dels còmics
d’aquest llibre. Són nou nens
i nenes, companys de classe,
que us acompanyaran al llarg
d’aquest curs.

Les granotes caçanotícies
És el grup de reporters,
que recullen notícies
i informació.

Per dur a terme les activitats
proposades per la seva mestra,
els nens s’han organitzat en
tres grups de treball, cadascun
amb una missió diferent, i
us conviden a formar part de
l’equip que més us agradi.

Júlia

Esperem que us divertiu amb les
seves aventures i que aprengueu
molt amb ells.

Lola
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Tomàs

Els linxs rastrejadors

Els mussols estudiosos

Són el grup de detectius, que
descobreixen coses ocultes
en llibres i altres llocs.

Són el grup d’investigadors,
que busquen respostes
a la Bíblia.

Lluc

Susanna

Àlex

Pep

Sara

Jaume
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DÉU VOL LA NOSTRA
FELICITAT
SÚPER!

OC DE
EL F
E
MPAM NT
A
C
ELS NOSTRES AMICS
PASSEN UNS DIES
D’ACAMPADA.

INCREÏBLE! MIRA
D’ON SURT!

AJUDEU-ME!

CREC QUE SÓN
PETJADES DE VACA!

TOCA, DÍDAC,
SÓN GIRA-SOLS!

PIPES! QUE
NO LES
FABRIQUEN
EN PAQUETS?

QUIN ULL
QUE TENS,
NANO!

AIXÒ ÉS
PRECIÓS!

NO TINGUIS POR,
DÍDAC, JO ET PORTO.

MIREU LES
MUNTANYES!
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SEMBLEN
GEGANTS DE
PEDRA!
AQUEST BURRO
SÍ QUE ÉS DE
PEDRA! ARRI!

MIREU,
AQUELLA ÉS
L’OSSA MAJOR.

DESPRÉS D’UN DIA
D’EMOCIONS...

EI! HE VIST UN
ESTEL FUGAÇ!
QUINA
PASSADA!

I HEM
APRÈS
MOLT.

GRÀCIES, HO
HEM PASSAT
MOLT BÉ.

HEM VIST
COSES
PRECIOSES!

OH, QUIN DETALL,
PERÒ NO ENS
DONEU LES
GRÀCIES A
NOSALTRES.

I COM LI PODEM
NOMÉS US
DONAR LES
HEM MOSTRAT
GRÀCIES?
LES MERAVELLES
QUE VA
CREAR DÉU.

LI CANTEM
UNA CANÇÓ?

JO TOCARÉ
LA GUITARRA!
ENCESA,
A AURORA
Q U E ST
A
CLAR,
’
A
I
D
D
U
O
N
CIES
QUEST
GRÀ CIES D’A TS, EN VÓS, ELS PUC ABANDONAR.
GRÀ LS NEGUI
UE EM VOLTEN,
E
AMICS Q
QUÈ ELS BONS
R
S GERMANS...
U
E
E
M
P
LS
P
IES ÀCIES ER TOTS E
C
P
À
GR CIES
GR
GRÀ

Déu, creador de tot el que existeix, vol la nostra felicitat.

HO SÉ!
1  Pensa en alguna ocasió en què hagis anat d’excursió i respon.
Amb qui hi vas anar?

Quines activitats vas fer?

Què et va agradar més?

2  Digues quines coses creades per Déu pots veure des de la finestra
de la teva classe.

3  Sols donar les gràcies quan et fan un regal?
✓ Sempre.
 Creus

✓ Gairebé sempre.

✓ De vegades.

✓ Mai.

que és important donar les gràcies?

4  Canta la cançó Gràcies d’aquesta aurora encesa
amb els teus companys.
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LLEG
L A BÍ B IM
LIA

Som obra de Déu

El relat de la creació
Al principi, Déu va crear el dia i la nit. I Déu va dir:
«Que es faci la llum». I es va fer la llum. I va veure
que era bona. Dia primer.
I Déu va dir: «Que se separin les aigües de dalt
i les de baix». I Déu va crear el cel i la terra.
Dia segon.
I Déu va dir: «Que s’apleguin les aigües de sota
els cels». I Déu va anomenar la terra ferma, terra,
i el conjunt de les aigües, mars. Dia tercer.
I Déu va dir: «Que a la terra creixin plantes i arbres
fruiters». I va veure que era bo. Dia quart.
I Déu va dir: «Que existeixin animals marins i ocells».
I va veure Déu que era bo. Dia cinquè.
I Déu va dir: «Que a la terra hi hagi bestiar
i rèptils». I va dir: «Que existeixin homes i dones
per tot arreu i que ho cuidin tot». I va veure
Déu que tot allò que havia creat era molt bo.

El Gènesi és el primer llibre
de la Bíblia. S’hi relata la
història de la creació.
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Dia sisè.
I El setè dia, Déu va descansar.
Gn 1-2, 4

VU
SAB LL
ER

1

Déu ho ha creat tot
Déu és el creador del món. Tot el que Ell
ha creat és bo perquè prové del seu amor.
Els éssers més importants de la creació som
les persones, perquè Déu ens va fer a imatge
i semblança seva i, per tant, capaços
d’estimar. Des del principi, Déu va voler que
fóssim feliços. Va crear l’home i la dona perquè
es fessin companyia i els va donar el necessari
per viure sense preocupacions.

Déu demana la nostra col·laboració
Déu continua creant perquè tinguem tot
el que necessitem: l’aire que respirem,
l’aliment que prenem, la família i els amics
en què ens recolzem...
Déu vol que col·laborem en la creació.
No totes les persones, però, responem
de la mateixa manera:

català • castellà • anglès
creació • creación • creation
imatge i semblança • imagen y
semejanza • image and likeness

acb

 Hi ha qui actua amb amor i, a través de
les seves accions, intenta millorar el món.
 D’altres, en canvi, decideixen no col·laborar
amb Déu i no cuiden la creació. D’aquesta
manera, es fan mal a ells mateixos i als altres.

ACTIVITATS
1

Respon.
 Quins són els éssers més importants de la creació? Per què?
 Com vol Déu que ens sentim les persones?
Com ens ajuda a assolir aquest sentiment?
 Per què hem de cuidar la creació?

2  Llegeix les pàgines 78 i 79 i explica quines conseqüències
va tenir la desobediència d’Adam i Eva.
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SABE
R-NE
M ÉS

Admirem la creació

Una llegenda sobre
l’origen del món
El llibre del Gènesi relata com el món
va ser creat per Déu. Altres cultures
han intentat explicar l’origen del món
amb altres mites i llegendes. Així ho
explica aquesta antiga llegenda grega:

El paradís
En aquest quadre hi ha representat
el moment en què Déu crea
Adam i Eva.
L’escena té lloc a l’Edèn, el jardí
que Déu els va preparar.

«En un principi només existia el caos.
Allí tot era buit, silenciós, infinit, fosc.
Aleshores va néixer l’amor i amb ell
va arribar el començament de l’ordre.
De l’amor van sorgir la llum i el dia,
i també Gea, la Terra».

1  Com va ser l’origen del món
segons la Bíblia? I segons
la llegenda grega?

Les quatre estacions
Antonio Vivaldi va ser un músic italià que
va viure fa 400 anys. En la seva època
l’anomenaven «el capellà roig» perquè era
sacerdot i pèl-roig.
La seva obra més coneguda és
Les quatre estacions, quatre concerts
que Vivaldi va dedicar a la natura.

2  Escolta La Primavera ,
de Vivaldi, i fes un dibuix.
El jardí de l’Edèn, d’El Bosco.

3  Llegeix Gn 2, 8-25 i comenta
què veus al quadre.
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1

El regal de Déu

4  Explica alguna situació en la qual
hagis sentit que la família, els amics
o l’entorn són un regal de Déu.

Sant Francesc d’Assís, l’amic de la creació
Francesc d’Assís pertanyia a una rica família, però
ho va deixar tot per seguir Jesús.
Sant Francesc respectava i tractava com a germans
tots els éssers de la creació: el sol, la lluna, les plantes,
els animals, les persones...
Una vegada va escriure una oració anomenada
Càntic de les criatures, en què donava gràcies
a Déu per tot el que ha creat.

5  Escolta el Càntic de les criatures i escriu
el nom de cinc coses creades per Déu
que apareguin a la cançó.

6

Com respectes tu la natura?
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UN M
MILL ÓN
OR
Que bo ser jo! Que bo ser tu!
Tots som imatge de Déu. Per això estem contents de ser com som
i acceptem els altres.

1  Escriu el teu retrat i mostra’l als teus companys.
Aquí en tens un exemple:
 Així és el meu cos: soc alt i morè.
 Així és la meva forma de ser: soc graciós i responsable.
 El que més m’agrada de mi: la meva alegria i la meva paciència.
 En què puc millorar: en ajudar els altres i ser més endreçat.

Junts farem un món millor!
Déu ens convida a cuidar el món que Ell havia creat per col·laborar
en la seva obra. Moltes persones dediquen la seva vida a millorar el món.

2

Informa’t i digues a què es dedica alguna d’aquestes organitzacions.
Mans Unides      Metges Sense Fronteres
Càritas  

3

Intermón Oxfam  

WWF Espanya

Quines conductes ajuden a cuidar i millorar la creació? Explica´-ho.
Barallar-nos.

Estalviar aigua.

Ajudar a casa.

Estudiar.

Embrutar el carrer.

Respectar els altres.

Com et sents quan fas cadascuna de les accions anteriors?

EN GRUP
Un pòster de la creació
 Formeu grups de set membres. Cadascun escollirà
un dia del relat de la creació i en farà un dibuix.
 Després enganxeu per ordre els dibuixos sobre
una cartolina i escriviu un títol amb lletres de colors.
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ACTIVITATS FINALS
1

1

RECORDO. Copia i completa el resum a la llibreta.
amor

feliços

dona

Déu

imatge

home

és el creador del món. Tot el que Ell ha creat és bo, perquè prové
del seu
.
L’
i la
som els éssers més importants de la creació,
perquè Déu ens va fer a
seva.
Déu ens va entregar tot el que havia creat perquè fóssim sempre

.

2  VOCABULARI. Escriu la primera lletra del nom de cada animal. Després
ordena-les i escriu la paraula clau d’aquesta unitat. Què significa?
Pista: comença per C.
cavall
ovella

conill
abella

iguana
ratolí

elefant

3  En quin llibre de la Bíblia es relata la creació? Busca al diccionari
la paraula que dona nom a aquest llibre i copia’n el significat.

4  Q uè significa que l’ésser humà està fet a imatge i semblança de Déu?
 Escriu

el nom de dues persones que, amb les seves accions, demostrin
que són imatge de Déu. Després explica per què les has escollides.

5  Copia a la llibreta la primera afirmació
que hi ha en l’oració del Credo.
 PARLA

IDIOMES. Llegeix.

Crec en un sol Déu,
Pare totpoderós, creador
del cel i de la terra.

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth.
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