
Hola, nins i nines!!!

Com estau? Heu passat unes bones festes de Pasqua?

Ja sé que això d’estar tancats a casa és un poc cansat, 
però hem de tenir molts d’ànims, coratge i esperança.

En sortirem!!!

i prest ens podrem tornar veure.

Vos propòs unes activitats per passar una estona i, al mateix 
temps, aprendre. Els has de fer en dues o tres setmanes.

Si voleu dir-me alguna cosa, demanar-me res o enviar-me la 
feineta quan estigui feta, vos deix el meu correu:

jnadal2@educaib.eu

Fins aviat! Una forta abraçada.

Joan Nadal

mailto:jnadal2@educaib.eu


Religió 2n. Tema 7.- Qui ajuda l'Església a viure unida?

La  família  d'en  Toni  és  molt  nombrosa.  En  les  festes  que  celebren  es
reuneixen els seus concos i  cosins de diferents pobles.  La seva padrina
Francina és un encant: sempre somriu i ajuda a tothom.

Quan alguns familiars comencen a discutir, tot d'una els dona una abraçada
i una besada i aconsegueix que torni la unió entre ells.

El conco Sebastià és el contrari de la padrina. A ell li  agrada discutir i
criticar els altres.

Una vegada, na Francina no va poder arribar a temps a la festa d'aniversari
d'en Toni. I en Sebastià es va dedicar a criticar: “Aquest menjar no és
gaire bo”. “Diu la teva cosina que el teu vestit és molt lleig”. “El teu conco
no t'estima”.

Per aquesta raó, varen discutir i la família es va dividir: la família del conco
Sebastià se'n va anar de la casa i la família den Toni es va quedar molt
trista.

Després, va succeir una gran sorpresa: varen tocar a la porta i varen entrar
la padrina Francina amb el conco Sebastià i la seva família. La padrina els va
reunir tots i els va dir:

-Ens farem tots una abraçada. Oblidarem el que ha passat i, des d'ara, tots
ens comprometem a parlar bé dels altres.

Així ho varen fer i la festa d'aniversari va ser molt guapa. Des d'aleshores,
les dues famílies conviuen unides i en pau.

1.-



Gràcies a qui es varen unir les famílies?
................................................................................................................................................................

2.- Què t'ensenya aquesta història per viure units?

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

3.- Què saps de l'Església?

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

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

Pinta  aquestes  frases  sobre  la  importància  de  la  unitat  entre  les
persones.

  TOTS PER A UN
I UN PER A

  LA UNIÓ FA LA
FORÇA



Aprenc i valor

La unitat de l'Església

1.- Completa les frases amb els grups de lletres que hi ha dins el requadre.

L'Església és la famí _ _ _  de Déu i els seus membres són
els f _ _ _ _  de Déu.
Déu P _ _ _  amb l'amor als seus fills, ajuda a mantenir la
un _ _ _ _  de l'Es _ _ _ _ _ _ .

2.- Encercla Déu Pare i pinta la resta.

are       itat      lia     glésia      ills



 La Bíblia m'ensenya: Sant Pau explica l'Església

1.-Llegeix i subratlla aquestes paraules:

Pau – deixeble – missioner

Sant  Pau,  un  deixeble  de  Jesús,
explicava així l'Església: 

“L'Església  és  com  el  cos  humà.
Essent  només  un,  té  molts  de
membres.  I  tots  es  necessiten  els
uns als altres.

A  l'Església,  Crist  és  el  cap,  i  els
altres  membres  són  els  cristians.
Cada un té una tasca distinta i tots
són igual d'importants”.

Sant  Pau  va  viatjar  com  missioner  per  molts  llocs  per  explicar  el  seu
missatge, i va crear comunitats cristianes.

1.-Llegeix  i  completa  cercant
les paraules en el text anterior.

Sant Pau va comparar 
l'Església amb el _ _ _
humà. 
El seu cap és _ _ _ _ i els
altres membres són els
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ .



Què he après?

Resol completant cada frase.

1. Els membres del cos de Crist són els ....
2. Sant Pau va comparar l’Església amb el .... de Crist.
3. La família dels fills de Déu es diu ....
4. Déu Pare ajuda a mantenir la .... de l’Església.
5. L’Església és el cos de ....
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