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1. PRESENTACIÓ DE LA U.P.2 
 
1.1 TÍTOL 

ELS ENSENYAMENTS DE JESÚS 

TEMA: Les paràboles de Jesús 

Indicat per: 1r curs de Cicle mitjà. (3r de primària). Consta de petites adaptacions orientades a la 

diversitat.  

 
1.2JUSTIFICACIÓ 

Aquesta unitat pretén donar a conèixer part de la vida de Jesús,  mostrar als nens com eren les 

seves ensenyances, com transmetia la paraula de Déu i quins són els seus missatges.  

Ens centrem doncs en les paràboles, concretament en dos: La paràbola de “El Bon Samarità” i la 

paràbola de “El Fill Pròdig”.   

Amb elles pretenem abordar els valors fonamentals de la vida cristiana com la dignitat de les 

persones, la fraternitat que hem de fomentar entre uns i altres així com l’amor i respecte. Aquests 

valors tenen el seu arrel en DÉU que ens ha donat la mateixa dignitat a tots per igual. 

Tenim en compte que aquesta U.D serà impartida en 3r de primària, així que els coneixements 

previs a partir del qual apropem l’alumne a l’aprenentatge significatiu és a través dels Deu 

Manaments, que en principi l’han estudiat en 2n de primària. També ens fem servir d’experiències 

pròpies viscudes pels alumnes, on ells han estat protagonistes de bones accions.  

Les activitats proposades per treballar aquesta U.D han estat, igual que a l’anterior, de creació 

pròpia, havent consultat diverses U.D com a eina orientativa. 

La finalitat d’aquesta unitat didàctica té per una banda satisfer els continguts conceptuals que es 

demanen per aquest curs a l’assignatura de religió, (ensenyances de Jesús) i per altre banda i de 

manera més ambiciosa desenvolupar en l’alumne una sèrie de competències i actituds que els 

apropi a viure i entendre la vida cristiana de manera significativa i lliure, tenint present el 

missatge de DÉU i relacionant-se amb el seu entorn en un marc de respecte, amor i solidaritat. 
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2. BREU DEFINICIÓ DE L’ESCOLA I EL SEU CONTEXT 

La unitat didàctica “LES ENSENYANCES DE JESÚS”, correspon a l’àrea de Religió i fa referència de manera 

concreta a les paràboles de Jesús (“El Bon Samarità” i “El Fill Pròdig”).  Es donarà al col·legi: “Mare de 

Déu” al 1 curs del cicle mitjà amb alumnes d’entre 8  i 9 anys. 

L’escola Mare de Déu és una escola privada concertada situada a un barri de classe mitjana de 

Barcelona: HORTA. Correspon a Les Dominiques per tant estem davant d’un escola amb una gran 

incidència cristiana en la vida escolar de l’alumnat. 

La classe on es portarà a terme la U.D té un total de 23 alumnes, 13 noies i 10 nois. L’assignatura de 

Religió és de caràcter obligatori però cal destacar que alguns nens inscrits en aquesta escola no tenen 

una educació catòlica en casa i el motiu dels seus pares al escollir aquesta escola no ha estat 

precisament el seu ideari religiós. 

Cal destacar que a més de contar amb un nombre d’alumnes NO catòlics també ens trobem amb un cas 

de retard mental. (Veure el punt de METODOLOGIA: tractament a la diversitat). 

En definitiva el que més ens interessa d’aquest tema és que l’alumne entengui que un comportament 

respectuós, col·laborador, solidari i generós es necessari per viure en societat. Per aquest motiu, es 

promou una U.D molt centrada en la reflexió, en les competències i en els valors, tot això utilitzant com 

a punt de partida les paràboles de Jesús. 

 

3. OBJECTIUS I COMPETÈNCIES, (LOE) 

Els objectius són el conjunt de conceptes, procediments i actituds propis de cada cicle i àrea que s’han 

d’assolir per tal d’aconseguir els fins educatius fixats en cada etapa.  

En aquest cas, els objectius als que fa referència aquesta unitat didàctica i que corresponen a l’àrea de 

religió per etapa primària són, (segons el currículum de la LOE): 
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3.1 OBJECTIUS GENERALS, (segons la LOE): 

**Destacarem els que fan referència en aquesta U.D 

- Analitzar la jerarquia de valors, actituds i normes que conformen el ser cristià, i aplicar-

los a les diferents situacions de la vida. 

- Valorar que la fe cristiana implica assumir responsabilitats, conèixer i comprendre 

l’arrel i el sentit de l’acció i del compromís cristià, i mantenir una actitud de tolerància i 

respecte davant els sistemes ètics de les diverses religions. 

3.2 COMPETÈNCIES BÀSIQUES, (segons la LOE): 

Aquesta unitat treballa la competència SOCIAL I CÍVICA pel que respecta als valors de la 

dignitat de la persona i la fraternitat universal: 

- Promou la interacció amb les persones fonamentant el respecte i la solidaritat. 

- La responsabilitat de tot ésser humà a estimar al seu proïsme. 

3.3 APORTACIONS D’ÀREA A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 

Competència d’autonomia i iniciativa personal:  

- Coneixement d’un mateix, de la seva dignitat i de les seves possibilitats humanes 

d’acció i servei. 

- Desenvolupament personal de les virtuts necessàries per crear disposicions i actituds 

que afavoreixen la inserció social. 

- Capacita i contribueix a la formació de la llibertat interior dirigint la vida Pel bon camí. 

Competència aprendre a aprendre:  

- Ajuda els alumnes a ser protagonistes del seu propi aprenentatge com a 

resposta a la voluntat de Déu que l’ésser humà col·labori activament i 

lliurement amb el pla establert per Ell. 
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4. CONTINGUTS: (CONCEPTUALS, PROCEDIMENTALS, 
ACTITUDINALS) 

 

Conceptes i fets 

 Conèixer el missatge de Jesús contingut en els 4 evangelis. Les paràboles: “El Bon Samarità” i “El 

Fill Pròdig” 

 Reconèixer que DÉU és amor i que estimar i perdonar és el més important per al cristià. 

 Conèixer el camí per ser feliç segons els ensenyaments de Jesús. 

 Reconèixer els manaments en el missatge i ensenyament de Jesús. 

 

Procediments 

- Llegir els manaments. 

- Explicar vivències personals que tinguin relació amb el missatge de Jesús. 

- Observar, recollir i interpretar informació d’un vídeo. 

- Ordenar i relacionar dibuixos i frases. 

- Ordenar una seqüència de frases. 

- Reflexionar sobre les nostres actuacions. 

- Interpretar i relacionar els missatges de les paràboles. 

 

Actituds, valors i normes 

- Mostrar una actitud reflexiva i critica davant les pròpies actuacions. 

- Admiració a Jesús pel seu exemple d’amor i solidaritat. 

- Practicar una actitud virtuosa centrada en l’ajuda, generositat i comprensió al proïsme. 

- Reconeixement de la pau interior al demanar perdó i perdonar. 
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5. TEMPORITZACIÓ, METODOLOGIA, RECURSOS I 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

La planificació de la tasca docent resulta important per poder assolir els objectius plantejats. 

Per una banda la temporització de les activitats permeten al docent una reflexió a propòsit 

dels continguts que es disposa impartir.  

D’altre banda amb l’elecció de diverses metodologies planifiquem millor aquestes activitats i 

responem a les diferents necessitats d’aprenentatge dels alumnes (atenció a la diversitat –

veure concreció al punt 5.2). 

En conseqüència, les fases anteriors ens permeten assignar quins son els recursos materials 

necessaris i preveure la seva utilització en l’aula. 

Per últim, considerem de gran importància determinar els criteris d’avaluació per a cada 

activitat per tal de que docent i discent puguin comprovar: 

- Docent: el compliment dels objectius fixats al tercer nivell de concreció. 

- Discent: l’assoliment dels objectius didàctics d’un unitat concreta. 

A més dels continguts conceptuals, s’han d’avaluar els nivells de competència assolits per cada 

alumne. La taula que veiem a continuació ens situa l’escala de nivells de competències: 

 

Estructura de les escales dels nivells de competències 

 

 

 

 

 

A continuació treballem cada sessió didàctica mitjançant unes fitxes que ens permeten de 

manera organitzada la presentació de les distintes fases que contempla la planificació de 

l’activitat docent, (temporització, metodologia, recursos utilitzats i criteris d’avaluació). 

 

 

 

NIVELL COMPETÈNCIA JUDICI GLOBAL 
5 CONSOLIDAT La competència de l’alumne despassa les exigències 

4 ASSEGURAT La competència de l’alumne satisfà clarament les exigències 

3 ACCEPTABLE La competència de l’alumne satisfà mínimament les exigències 

2 POC DESENVOLUPAT La competència de l’alumne està per sota de les competències 

1 SUSPES La competència de l’alumne clarament per sota de les exigències 
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5.1 FITXES PER AL DOCENT (Tractament de la temporització, metodologia, recursos 

i criteris d’avaluació)  

FITXA DE SESSIÓ 1 

 

                                            SESSIÓ 1 : LA PARÀBOLA DE EL BON SAMARITÀ                       DIA: 20/04/2010 

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ1: 
- Reconèixer els 10 manaments. 

- Conèixer que és una paràbola. 

- Explicar una anècdota personal i “virtuosa”. 

- Visualitzar el vídeo de la paràbola :EL BON SAMARITÀ. 

- Desxifrar el seu missatge relacionant-lo amb els manaments. 

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ (TEMPORTIZACIÓ I 

METODOLOGIA) 

- La primera sessió està dividida en dos parts clarament 

diferenciades: 

1aPART: Coneixements Previs I Avaluació Inicial 

Els primers 20 minuts es dedicaran als coneixements previs. 

Es treballaren les activitats 1.1 i 1.2.  

-A l’activitat 1.1.(10min):Tindrem en compta que al curs 

anterior (a 2n de primària) els alumnes ja han treballat els 

10 manaments així que aprofitarem per introduir el tema de 

les paràboles a partir d’aquí, (Jesús ens ensenya amb les 

paraules la voluntat i paraula de DÉU expressada en els 10 

manaments). 

Introduirem el concepte de paràboles. 

-A l’activitat 1.2 pretenem apropar la voluntat de DÉU a les 

vivències personals de cadascú(10 min). 

2aPART: Aprenentatge i comprensió 

Els següents 40 minuts estan destinats a introduir i treballar 

el tema a partir de les activitats: 2.1 i 2.2 

-Activitat 2.1: Visualització d’un vídeo explicatiu de la 

paràbola de EL BON SAMARITÀ. (duració 30 min) 

Activitat 2.2: Interpretació del missatge de la paràbola i 

relació amb els manaments. (10min) 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- Saber identificar els 10 manaments. 

-Saber relacionar les actuacions personals amb el 

missatge de DÉU. 

-Capacitat per entendre i comprendre el missatge de 

Jesús a través de la paràbola de EL BON 

SAMARITÀ. 

- Mostrar interès i respecte per la paraula de Déu. 

- Valorar les bones accions envers al proïsme 

AVALUACIÓ EN COMPETÈNCIES: 

1.- Competències comunicatives: 

- Saber expressar i relacionar vivències personals 

amb la voluntat divina. 

2.- Competències metodològiques: 

- Observar, recollir i interpretar informació d’un vídeo. 

- Interpretar i relacionar els missatges de les 

paràboles. 

3.- Competències personals: 

-  Mostrar una actitud reflexiva i critica davant les 

pròpies actuacions. 

 

**Aquestes competències es valoraren del 1 al 5 

segons el seu nivell de consolidació. (Veure pàg. 9) 

RECURSOS  NECESSARIS:  

- FITXES D’ACTIVITATS: SESSIÓ 1 ACTIVITAT 1 i 2. Ordinador, pantalla de projecció I connexió a Internet. 
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FITXA DE SESSIÓ 2 

                                               SESSIÓ 2 : LA PARÀBOLA DE EL FILL PRÒDIG                             DIA: 27/04/2010 

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ 2: 

- Resumir la paràbola de EL BON SAMARITÀ. 

- Visualització d’un vídeo de la paràbola: EL FILL PRÒDIG. 

- Ordenar, comprendre i interpretar el succeït a la paràbola de EL BON SAMARITÀ i la de EL FILL PRÒDIG. 

- Relacionar el missatge amb les actuacions personals. 

- Concepte de paràbola. 

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ (TEMPORTIZACIÓ I 

METODOLOGIA) 

- La segona sessió està dividida en 4 parts clarament 

diferenciades: 

1aPART: TREBALLEM LA PARÀBOLA DE EL BON 

SAMARITÀ, (Introducció, comprensió i reflexió) 

Els primers 25 minuts es dedicaran al treball de la paràbola de 

EL BON SAMARITÀ. Es treballaren les activitats 3.1, 3.2 i 3.3 

-A l’activitat 3.1. Per tal d’introduir-nos novament al contingut del 

tema demanem que entre tots facin un resum oral i espontani 

del que va succeir a la paràbola de EL BON SAMARITÀ.  

-A l’activitat 3.2: És proposa de manera individual la comprensió 

de la paràbola. Per això ens fem servir d’unes vinyetes que 

cada alumne haurà de retallar i reordenar segons la seqüència 

de la paràbola. 

-A l’activitat 3.3: Activitat reflexiva que intenta promoure la 

relació entre les nostres accions i el missatge de Jesús en 

aquesta paràbola: ESTIMAR ALS ALTRES. 

2aPART: PARÀBOLA DEL FILL PRÒDIG 

Els següents 20 minuts estan destinats a introduir i treballar la 

paràbola de EL FILL PRÒDIG. Es treballarà a partir de les 

activitats 4.1, 4.2 i 4.3 

-Activitat 4.1: Visualització d’un vídeo explicatiu de la paràbola 

de EL FILL PRÒDIG (duració 5 min) 

-Activitat 4.2: Resum i comprensió de la paràbola. 

-Activitat 4.3: Activitat reflexiva que intenta promoure la relació 

entre les accions personals i el missatge d’aquesta paràbola: 

ELPERDÓ 

3a PART: INTERPRETACIÓ I SIMBOLISME DE LES DOS 

PARÀBOLES: 

En els següents 10 minuts tractarem d’interpretar el significat de 

les paràboles que hem treballat. Aquesta 3 part pretén ser un 

recull dels valors treballats en les dos sessions. Es treballarà 

amb les activitats 5.1 i 5.2 

4a PART: PASSATEMPS 

Per finalitzar proposem dos laberints. És una activitat 

engrescadora amb la que tanquem el tema d’una manera 

divertida. (Es pot proposar per fer-la en casa) 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

-Conèixer  i comprendre la paràbola del BON 

SAMARITÀ.  

-Conèixer i comprendre la paràbola de EL FILL 

PRÒDIG. 

- Saber relacionar les actuacions personals amb 

el missatge de les paràboles. 

- Mostrar interès i respecte per la paraula de 

Déu. 

- Valorar les bones accions envers al proïsme i el 

perdó com a expressió màxima d’amor. 

AVALUACIÓ EN COMPETÈNCIES: 

1.- Competències comunicatives: 

- Saber expressar i relacionar les vivències 

personals amb el missatge de les paràboles. 

2.- Competències metodològiques: 

- Observar, recollir i interpretar informació d’un 

vídeo. 

- Interpretar i relacionar els missatges de les 

paràboles. 

-Capacitat de síntesis i d’ordenació dels 

continguts donats. 

3.- Competències personals: 

-  Mostrar una actitud reflexiva i critica davant les 

pròpies actuacions. 

-Reconèixer que el perdó ens apropa a la pau 

interior i ens uneix a DÉU. 

-Reconèixer  l’amor, la gratitud i la solidaritat com 

a dons espirituals. 

-Mostrar una actitud virtuosa fonamentant les 

nostres accions en la generositat i el perdó cap 

als altres. 

 

 

**Aquestes competències es valoraren del 1 al 5 

segons el seu nivell de consolidació. (Veure el 

quadre dels nivells de competència de la pàg.7)  

RECURSOS  NECESSARIS:  

- FITXES D’ACTIVITATS: SESSIÓ 2 ACTIVITAT 3,4 i 5. Ordinador, pantalla de projecció I connexió a Internet. 



 10 

 

5.2 Tractament a la diversitat des d’un punt de vista inclusiu 

ALUMNES NO CATÒLICS La U.D proposa una sèrie d’activitats de caràcter vivencial on l’alumne pot 

abordar el contingut a través de la reflexió de les seves experiències viscudes. Això permet que 

l’alumne adquireixi el valor del missatge cristià de manera significativa rescatant la seva essència. En 

aquest sentit el que fonamentalment es pretén es que l’alumne sigui capaç de discernir la 

importància d’una actitud solidària i fraternal davant dels diferents àmbits i situacions quotidianes, 

més enllà de les seves creences religioses, (un exemple és el del BON SAMARITÀ). 

ALUMNE AMB RETARD MENTALEn aquesta classe de 3r de primària també tenim un nen amb 

retard mental. Aquest retard fa que el nen encara no hagi assolit la competència lectora i tingui 

problemes a l’hora de seguir el ritme de la lectura, tant en l’aspecte mecànic com en l’aspecte de 

comprensió. Per aquest motiu he pensat que el més adient seria suprimir la lectura de les paràboles 

en forma de text per la visualització d’un vídeo on es representa de manera més gràfica els 

continguts d’aquest tema. També proposem diverses activitats de caràcter oral per tal de reduir la 

dificultat a l’hora d’escriure.  

En resum, la U.D es de caràcter 100% inclusiva, és a dir, les excepcions que havíem de tenir en 

compte amb el perfil de nens NO CATÒLICS i amb el nen amb DEFINCIÈNCIES PSÍQUIQUES han estat 

previstes en l’enfocament metodològic de tota la U.D. Aquesta adaptació no s’ha fet de manera 

individual, (encara que si que s’han tingut en compte els casos especials), sinó que s’ha proposat una 

metodologia igual per tots els alumnes de la classe: Això suposa l’optimització del temps i de 

l’organització docent. 
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6. BIBLIOGRAFIA 

La bibliografia que exposem a continuació ha estat utilitzada per consultar i agafar idees per dur a terme 

la U.P. És a dir, el treball que es presenta en aquesta U.D ha estat de creació pròpia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES: 

COM A MATERIAL DE CONSULTA: 

- LOE 

- RELIGIÓ 3: Guia i Recursos CICLE MITJÀ 1r.EDICIÓ CANDIDO TEJERINA I ANNA GRAU 

GRUP PROMOTOR SANTILLANA DE EDICIONES, S.A. Any 2000 

REFERÈNCIES ELECTRÒNIQUES: 

COM A MATERIAL DE CONSULTA: 
http://www.libroparabolas.auladereli.es/ 

   http://www.cucurrucu.com/las-parbolas-de-jess/ 
 

 

SUPORT D’ACTIVITAT 2.1 

http://www.youtube.com/watch?v=2nAQi1SiN3o&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=b4Nghwx4HuE&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=Gdb2Yfy_Pko&feature=related 
 

SUPORT D’ACTIVITAT 3.2 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/samaritano/

03%2520samaritano.jpg&imgrefurl=http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/buen_samaritan

o01.htm&usg=__8mI0TiuyWD120ul_mtwLJcpGi5w=&h=964&w=1408&sz=245&hl=es&star

t=8&um=1&itbs=1&tbnid=INtjZAJzFVRVmM:&tbnh=103&tbnw=150&prev=/images%3Fq%

3Del%2Bbuen%2Bsamaritano%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1 

 

SUPORT D’ACTIVITAT 4.1 

http://www.youtube.com/watch?v=2FUNzdyZzDY&feature=related 

 

http://www.libroparabolas.auladereli.es/
http://www.cucurrucu.com/las-parbolas-de-jess/
http://www.youtube.com/watch?v=2nAQi1SiN3o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=b4Nghwx4HuE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Gdb2Yfy_Pko&feature=related
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/samaritano/03%2520samaritano.jpg&imgrefurl=http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/buen_samaritano01.htm&usg=__8mI0TiuyWD120ul_mtwLJcpGi5w=&h=964&w=1408&sz=245&hl=es&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=INtjZAJzFVRVmM:&tbnh=103&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Del%2Bbuen%2Bsamaritano%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/samaritano/03%2520samaritano.jpg&imgrefurl=http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/buen_samaritano01.htm&usg=__8mI0TiuyWD120ul_mtwLJcpGi5w=&h=964&w=1408&sz=245&hl=es&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=INtjZAJzFVRVmM:&tbnh=103&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Del%2Bbuen%2Bsamaritano%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/samaritano/03%2520samaritano.jpg&imgrefurl=http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/buen_samaritano01.htm&usg=__8mI0TiuyWD120ul_mtwLJcpGi5w=&h=964&w=1408&sz=245&hl=es&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=INtjZAJzFVRVmM:&tbnh=103&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Del%2Bbuen%2Bsamaritano%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/samaritano/03%2520samaritano.jpg&imgrefurl=http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/buen_samaritano01.htm&usg=__8mI0TiuyWD120ul_mtwLJcpGi5w=&h=964&w=1408&sz=245&hl=es&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=INtjZAJzFVRVmM:&tbnh=103&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Del%2Bbuen%2Bsamaritano%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/samaritano/03%2520samaritano.jpg&imgrefurl=http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/buen_samaritano01.htm&usg=__8mI0TiuyWD120ul_mtwLJcpGi5w=&h=964&w=1408&sz=245&hl=es&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=INtjZAJzFVRVmM:&tbnh=103&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Del%2Bbuen%2Bsamaritano%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://www.youtube.com/watch?v=2FUNzdyZzDY&feature=related


 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 
SESSIÓ1 ACTIVITAT 1 

1.1 CONEIXEMENTS PREVIS: AVALUACIÓ INICIAL 

Llegeix aquestes frases: 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sabries dir a quina part de la Bíblia fan referència?................................................................. 

 

Sabies que aquests manaments JESÚS els va resumir en un sol manament? 

 

 

 

Què són les paràboles? 

Les paràboles és la manera com ensenyava Jesús. 

Són històries curtes i senzilles que porten un 

missatge. Aquest missatge és un “consell” que ens 

dóna Jesús i que ens indica com hem de viure i 

actuar si volem ser amic de DÉU.  

 

 

 

1.2 Explica als teus companys una acció bona que hagis fet de la que segurament DÉU estaria 

orgullós de tu. 

 

 

  Estimaràs Déu sobre 

totes les coses.  

  No diràs el nom de 

Déu en va.  

  Santificaràs les 

festes.  

  Honraràs pare i 

mare.  

  No mataràs. 

  No faràs accions 

impures.  

  No robaràs.  

  No mentiràs.  

  No consentiràs 

pensaments ni desitjos 

impurs  

 No desitjaràs els 

béns dels altres 

Amaràs a DÉU per damunt de totes les coses i als altres com a tu mateix. 
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SESSIÓ1 ACTIVITAT 2 

2.1 Visualització d’un vídeo: LA PARÀBOLA DEL BON SAMARITÀ 

 

 

 

 

2.2 Quin t’ha semblat que ha estat el missatge de la paràbola del BON SAMARITÀ? Guarda 

relació amb “la regla d’or dels manaments”? 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2nAQi1SiN3o&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=b4Nghwx4HuE&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=Gdb2Yfy_Pko&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=2nAQi1SiN3o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=b4Nghwx4HuE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Gdb2Yfy_Pko&feature=related
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SESSIÓ2 ACTIVITAT 3 

3.1 Fer un resum oral del que va passar a la paràbola del BON SAMARITÀ. 

 

3.2 Retalla els dibuixos de la pàgina següent i ordena la història del BON SAMARITÀ. Fixa’t 

que cada dibuix correspongui amb la seva frase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Escriu al teu quadern quines coses fas per ajudar als altres. 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Un home baixava de Jerusalem a Jericó i de sobte va 
ser apallissat per uns lladres que li van robar tot. 

Vam passar dos persones, ell van veure però no el van 
ajudar. Vam desconfiar al veure que era un desconegut. 

Unes hores més tard va passar un samarità i al veure a l’home 
tan ferit ràpidament no ho va pensar i va oferir-li ajuda. 

Ell va portar cap a casa seva, volia salvar-
li, encara que ell tampoc el coneixia. 

Li va oferir tots el cuidats possibles i quan 
l’home ferit li va preguntar perquè ho 
feia el samarità va dir-li que havia fet el 
que qualsevol home hagués fet. 
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SESSIÓ2 ACTIVITAT 3.2 

3.2 Retalla aquests dibuixos i utilitza’ls per fer l’activitat 3.2 
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SESSIÓ2 ACTIVITAT 4 

4.1 Visualització de la paràbola de “EL FILL PRÒDIG” 

http://www.youtube.com/watch?v=2FUNzdyZzDY&feature=related 

 

4.2 Ordena les següents frases, (amb números del 1 al 4), segons la paràbola del FILL 

PRÒDIG. 

 

 

 

 

 

 

4.3 Escriu 2 coses que hagis fet malament i que la teva família o els teus amics t’hagin 

perdonat. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

 

SESSIÓ2 ACTIVITAT 5 

5.1 Ara que ja has vist dos paràboles de Jesús. Relaciona cada paràbola amb el seu missatge: 

 

El perdó és l’expressió màxima de l’amor. 
PARÀBOLA DEL BON SAMARITÀ                             Ajudar als altres és estimar. 
PARÀBOLA DEL FILL PRÒDIG   Amaràs als altres com a tu mateix. 
       L’amor està per damunt de tot. 
 

5.2  Què volen transmetre les paràboles? ............................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

o Era un treball molt dur així que després de molt plorar va decidir tornar de nou a casa i 
demanar disculpes al seu pare. De camí a casa repetia contínuament: “Pare, senyor no sóc 
digne de tu”. 

o Els seus amics i ell s’ho van gastar tots divertint-se, fins que un dia ja no els quedava res. Els 
seus amics el van abandonar i el fill menor va haver de treballar vigilant porcs per sobreviure. 

o Quan el pare el va veure va sortir corrent a abraçar-li, el va perdonar i el va festejar dient: 
Creia que el meu fill havia mort i en canvi ha tornat a casa. M’ha demanat perdó de bon cor. 

o El fill menor d’un home li va dir al seu pare que li donés la part de l’herència que li tocava. El 
pare li va donar el fill va marxar de casa amb uns amics, mentre que el pare plorava 
desconsoladament. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2FUNzdyZzDY&feature=related
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PASSATEMPS 

 

 

  

 

 

    

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Quin d’aquest personatges seria un bon samarità? 

 

 

 

Quin camí escollirà el fill pròdig  per  

demanar perdó  al seu pare? 

 

 


