UNITAT 1:
1

E
 xplica el que has après sobre els primers llibres de l’Antic
Testament.

2

U
 neix amb fletxes.

3

L’Antic Testament

cinc primers llibres de la Bíblia.

Pentateuc

pacte entre dues persones.

Nou Testament

llibre d’oracions.

Salms

història de l’Aliança.

Aliança

vint-i-set llibres.

C
 ompleta l’oració següent.
La

és el conjunt de tots els

on estan escrites les coses que

ha fet per

a l’ésser humà.

tercer de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Déu ha volgut explicar coses als éssers humans.
Bíblia significa contes.
L ’Antic Testament conté narracions a partir del naixement
de Jesús.
El llibre dels Proverbis és un llibre d’oracions.
En la Bíblia hi ha llibres històrics.

5

E
 xplica el que has après sobre l’Antic Testament.

6

C
 ompleta la taula següent:
La Bíblia
És la…

Significa…

Va ser escrita
per…

Té dues
parts…
1.
2.

tercer de primària

UNITAT 2:
1

E
 xplica el que has après sobre els evangelis.

2

U
 neix amb fletxes.
Fets dels Apòstols

Evangelista

	Llibre sobre la vida dels
primers cristians.

Evangelis

Apocalipsi
Pau

Llibre de la Revelació.

	Va predicar l’evangeli i va fer
molts viatges.

Joan
3

Llibres sobre la vida de Jesús.

C
 ompleta l’oració següent.
El

Testament acaba amb el llibre de
en el qual es presenta la

de Jesús al

de tots els temps.

tercer de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Jesús va néixer i va viure a Betlem al costat dels seus pares.
Jesús és la Nova Aliança.
Els evangelis són quatre: Mateu, Marc, Lluc i Pau.
En el Nou Testament hi ha cartes.
Els Fets dels Apòstols són quatre llibres.

5

E
 xplica per què el mar del país de Jesús s’anomena Mar Mort.

6

C
 ompleta la taula següent:
El Nou Testament
Presenta la vida de…

Presenta la vida dels…

Està compost per:
1. Els…
2. Els…
3. L’…

tercer de primària

UNITAT 3:
1

E
 xplica el que has après sobre l’Advent.

2

U
 neix amb fletxes.
Ser just

Advent.

Ser prudent

pensar abans d’actuar.

Isabel

canta el cant d’alegria a Déu.

Maria

cosina.

Vinguda	reconèixer les qualitats dels
altres.
3

C
 ompleta l’oració següent.
Tenir

és tenir la seguretat que
sortirà

.

tercer de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Maria té una cosina que es diu Isabel.
La paraula advent significa Nadal.
Podem simbolitzar l’Advent amb quatre espelmes.
L a força de voluntat és complir amb els deures només quan et ve
de gust.
Ser prudent significa actuar abans de pensar les conseqüències.

5

A
 mb quina paràbola ensenyava Jesús que cal estar preparat?
Explica-la breument.

6

C
 ompleta la taula següent:
Advent
Significa…

Ens prepara per a…

Dura…

tercer de primària

UNITAT 4:
1

N
 arra el naixement de Jesús.

2

U
 neix amb fletxes.

3

Odi

alegria.

Insults

amor.

Mentida

veritat.

Tristesa

perdó.

C
 ompleta l’oració següent:
Sant

i sant

són els dos únics

que narren el
4

de Jesús.

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
L’emperador Tiberi va manar fer un cens.
Josep era de la família del rei David.
L’àngel es va aparèixer als savis.
Isaïes és un profeta que anuncia el temps de la pau.
Els savis seguien una estrella.
tercer de primària

5

Inventa’t una breu història que es pugui titular «Temps
de la pau».

6

C
 ompleta la taula següent:
Jesús
Neix a…

Neix en un…

És adorat per…
1.
2.

tercer de primària

UNITAT 5:
1

E
 xplica el que has après sobre la Creació.

2

U
 neix amb fletxes.

3

Noè

allibera el poble de l’esclavitud.

Moisès

diluvi.

David

va fer una aliança amb Déu.

Abraham

rei.

C
 ompleta la següent oració.
La

de Déu en la nostra història és la
de la

4

.

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
L’home i la dona són imatge i semblança de Déu.
Els homes poden governar sobre totes les coses.
David és el pare del poble d’Israel.
Jesús és la Nova Aliança.
Abraham va alliberar el poble de l’esclavitud.
tercer de primària

5

E
 xplica què és la Història de la Salvació i explica breument
els seus personatges més destacats.

6

C
 ompleta la taula següent:
Història de la Salvació
És…

Comença amb…

Culmina amb…

tercer de primària

UNITAT 6:
1

E
 xplica el que has après sobre el Baptisme.

2

U
 neix amb fletxes.

3

Baptisme

oli.

Unció de malalts

aigua.

Eucaristia

pa i vi.

Confirmació

dóna forces.

C
 ompleta l’oració següent:
Els

d’iniciació ens fan formar part de la
cristiana i reconèixer-nos com a

de Déu.

tercer de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Els sagraments són festes i celebracions.
La Reconciliació és un sagrament.
La Confirmació et dóna força per presidir l’Eucaristia.
En el matrimoni Déu beneeix la unió entre un home i una dona.
En l’Eucaristia prenem l’Esperit Sant per mitjà del pa i del vi.

5

E
 xplica el que has après sobre l’Eucaristia.

6

C
 ompleta la taula següent:
Els sagraments d’iniciació són…

tercer de primària

UNITAT 7:
1

E
 xplica com ens perdona Déu.

2

U
 neix amb fletxes.

3

Paràbola del fill

Reconciliació.

Canvi de

pròdig.

Sagrament

cor.

Jonàs

Nínive.

C
 ompleta l’oració següent:
està
a

disposat

.

tercer de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
J esús ens explica el perdó de Déu amb la paràbola del vinyataire
i els seus fills.
Déu perdona sempre, sempre.
El sagrament del Perdó és l’Eucaristia.
El sagrament del Perdó celebra la conversió de la persona.
Déu vol que fem el bé.

5

E
 xplica la història de Jonàs amb les teves paraules.

6

C
 ompleta la taula següent:
El perdó
Déu perdona...

Se celebra en el sagrament
de…

Es fan tres passos…

1.
2.
3.

tercer de primària

UNITAT 8:
1

E
 xplica breument la història de la filla de Jaire.

2

U
 neix amb fletxes.
Judes Iscariot	amo del sepulcre on enterren
Jesús.
Josep d’Arimatea
pare de molts pobles.

3

Abraham

fill de Sara.

Isaac

traeix Jesús.

C
 ompleta l’oració següent:
La

en Déu i en

la seguretat que l’impossible es pot fer

, el seu Fill, ens dóna
.

tercer de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Els caps dels sacerdots volien matar Jesús.
Jesús se sent abandonat pel seu Pare Déu.
Maria Magdalena va anar al sepulcre de Jesús.
La història d’Abraham es narra al Gènesi.
Jesús entra a Betlem a cavall d’un ruquet.

5

E
 xplica el que has après sobre la Resurrecció de Jesús.

6

C
 ompleta la taula següent:
Setmana Santa
Jesús mor a la
creu el…

Jesús celebra l’Últim Sopar
el…

Jesús ressuscita
el…

tercer de primària

UNITAT 9:
1

E
 xplica breument els noms de l’Eucaristia.
L’Eucaristia també es pot anomenar:

2

U
 neix amb fletxes.
En la primera part
de l’eucaristia

ens alimentem del
mateix Jesús.

Missa	aneu tots a anunciar
la Bona Nova.
En la segona part
ens alimentem de la
de l’eucaristia
Paraula de Déu.
Eucaristia
3

acció de gràcies.

C
 ompleta l’oració següent:
Ser
res a
el que et

és donar als altres sense
. Ser generós no és

.

.
tercer de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Els homes no podem viure sols.
Els símbols de l’Eucaristia són el pa, el vi i l’oli.
E l sacerdot invoca l’Esperit Sant perquè el pa i el vi es converteixin
en Jesús.
En l’Eucaristia resem per les necessitats de tots.
L’Eucaristia recorda el que Jesús va fer en l’Últim Sopar.

5

E
 xplica amb les teves paraules la història dels pans i dels peixos.

6

C
 ompleta la taula següent:
L’eucaristia
És un…

Els símbols són…

Recorda…

tercer de primària

UNITAT 10:
1

E
 scriu què significa església i explica com i quan va començar.

2

U
 neix amb fletxes.

3

Cristians

seguidors de Jesús.

Bisbes

presideixen l’eucaristia.

Sacerdots

successors dels apòstols.

Religiosos

seguidors que consagren la seva vida.

C
 ompleta l’oració següent:
L’Església és la

de tots els cristians

que formen el Poble de
el

. Formen
de Crist.

tercer de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Sant Mateu va escriure a la comunitat de Corint.
L’Església és el Cos de Crist.
El Papa és el successor de Jesús.
El Papa és el successor de Sant Pere.
Els sacerdots reben un sagrament especial.

5

E
 xplica amb les teves paraules el que s’explica sobre el Cos
de Crist en la carta als corintis.

6

C
 ompleta la taula següent:
Església
Significa…

Està formada per tots els…

Alguns cristians són…

tercer de primària

UNITAT 11:
1

Explica la història del centurió.

2

U
 neix amb fletxes.
Fe	estar segur que Déu està sempre
al nostre costat.
Esperança
creure en Déu.
Caritat

3

amor a tots.

C
 ompleta l’oració següent:
Tenir
i en la seva

és creure en

, confiar en Ell
.
tercer de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Jesús va dir: «Vosaltres sou la llum d’aquest món».
La caritat és estimar fins i tot els enemics.
Fe, esperança i caritat són virtuts.
Tenir fe és creure en Déu però no cal creure en la seva Paraula.
Tenir confiança en una persona és tenir fe en ella.

5

Inventa’t una història on expressis la confiança que tens en els
teus pares.

6

C
 ompleta la taula següent:
Les virtuts cristianes són…
Fe

Esperança

Caritat

Que vol dir…

Que vol dir…

Que vol dir…

tercer de primària

UNITAT 12:
1

A
 nomena en quins moments apareix Maria en la Bíblia.

2

U
 neix amb fletxes.

3

Anunciació

boda.

Canà

Egipte.

Fugida

àngel.

C
 ompleta l’oració següent:
és mare de

i de tots els

.

tercer de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Maria va visitar Isabel a Egipte.
Josep i Maria van fugir a Canà.
 aria es reuneix amb Isabel per resar i decidir qui substituiria
M
Judes.
L’àngel va dir a Maria que tindria un fill, però no li va dir el nom.
Maria va estar al peu de la creu.

5

N
 arra què succeeix a Canà.

6

D
 ibuixa Maria en l’Anunciació.

tercer de primària

SOLUCIONARI UNITAT 1:
1

E
 xplica el que has après sobre els primers llibres de l’Antic
Testament.
Són cinc i es diuen Pentateuc. Tracten de les primeres persones que van conèixer Déu,
per exemple, Adam i Eva o Abraham. Expliquen com Déu tria el poble d’Israel perquè doni
a conèixer que Déu ho ha creat tot i ens estima.

2

3

U
 neix amb fletxes.
L’Antic Testament

cinc primers llibres de la Bíblia.

Pentateuc

pacte entre dues persones.

Nou Testament

llibre d’oracions.

Salms

història de l’Aliança.

Aliança

vint-i-set llibres.

C
 ompleta l’oració següent.
La

Bíblia

és el conjunt de tots els

on estan escrites les coses que
amor

Déu

llibres

ha fet per

a l’ésser humà.

tercer de primària

4

5

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
V

Déu ha volgut explicar coses als éssers humans.

F

Bíblia significa contes.

F

L ’Antic Testament conté narracions a partir del naixement
de Jesús.

F

El llibre dels Proverbis és un llibre d’oracions.

V

En la Bíblia hi ha llibres històrics.

E
 xplica el que has après sobre l’Antic Testament.
Són els llibres de la Bíblia anteriors al naixement de Jesús. Són 46 llibres i narren la història
de l’Aliança entre Déu i el poble.

6

C
 ompleta la taula següent:
La Bíblia
És la…

Significa…

Va ser escrita
per…

Paraula de Déu

Llibres

Escriptors

Té dues
parts…
1. Antic Testament
2. Nou Testament

tercer de primària

SOLUCIONARI UNITAT 2:
1

E
 xplica el que has après sobre els evangelis.
Són els escrits que narren la vida de Jesús. Formen part del Nou Testament. Són quatre i estan
escrits per alguns dels primers seguidors de Jesús.

2

U
 neix amb fletxes.
Fets dels Apòstols

Evangelista

	Llibre sobre la vida dels
primers cristians.

Evangelis

Apocalipsi
Pau

Llibre de la Revelació.

	Va predicar l’evangeli i va fer
molts viatges.

Joan
3

Llibres sobre la vida de Jesús.

C
 ompleta l’oració següent.
El

Testament acaba amb el llibre de

Nou
l’Apocalipsi

de Jesús al

en el qual es presenta la
final

tornada

de tots els temps.

tercer de primària

4

5

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
F

Jesús va néixer i va viure a Betlem al costat dels seus pares.

V

Jesús és la Nova Aliança.

F

Els evangelis són quatre: Mateu, Marc, Lluc i Pau.

V

En el Nou Testament hi ha cartes.

F

Els Fets dels Apòstols són quatre llibres.

E
 xplica per què el mar del país de Jesús s’anomena Mar Mort.
Perquè l’aigua conté tanta sal que és impossible que hi visqui cap ser viu.

6

C
 ompleta la taula següent:
El Nou Testament
Presenta la vida de…

Presenta la vida dels…

Jesús

Primers cristians

Està compost per:
1. Els… evangelis
2. Els… fets dels apòstols
3. L’… apocalipsi

tercer de primària

SOLUCIONARI UNITAT 3:
1

E
 xplica el que has après sobre l’Advent.
És un temps de preparació per al naixement de Jesús. Dura quatre setmanes.
Significa vinguda.

2

U
 neix amb fletxes.
Ser just

Advent.

Ser prudent

pensar abans d’actuar.

Isabel

canta el cant d’alegria a Déu.

Maria

cosina.

Vinguda	reconèixer les qualitats dels
altres.
3

C
 ompleta l’oració següent.
esperança

Tenir
tot

és tenir la seguretat que
sortirà

bé

.

tercer de primària

4

5

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
V

Maria té una cosina que es diu Isabel.

V

La paraula advent significa Nadal.

V

Podem simbolitzar l’Advent amb quatre espelmes.

F

L a força de voluntat és complir amb els deures només quan et ve
de gust.

F

Ser prudent significa actuar abans de pensar les conseqüències.

A
 mb quina paràbola ensenyava Jesús que cal estar preparat?
Explica-la breument.
La paràbola de les verges sensates. Resposta lliure. Mt 25, 1-12.

6

C
 ompleta la taula següent:
Advent
Significa…

Ens prepara per a…

Dura…

Vinguda

El Nadal

Quatre setmanes

tercer de primària

SOLUCIONARI UNITAT 4:
1

N
 arra el naixement de Jesús.
Resposta lliure.

2

3

U
 neix amb fletxes.
Odi

alegria.

Insults

amor.

Mentida

veritat.

Tristesa

perdó.

C
 ompleta l’oració següent:
Sant

Lluc
evangelistes

4

i sant

Mateu

que narren el

són els dos únics

naixement

de Jesús.

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
F

L’emperador Tiberi va manar fer un cens.

V

Josep era de la família del rei David.

F

L’àngel es va aparèixer als savis.

V

Isaïes és un profeta que anuncia el temps de la pau.

V

Els savis seguien una estrella.
tercer de primària

5

Inventa’t una breu història que es pugui titular «Temps
de la pau».
Resposta lliure.

6

C
 ompleta la taula següent:
Jesús
Neix a…

Neix en un…

Betlem

Pessebre/estable/portal

És adorat per…
1. pastors
2. mags

tercer de primària

SOLUCIONARI UNITAT 5:
1

E
 xplica el que has après sobre la Creació.
Déu va crear el món per amor. El va crear del no-res. La creació és l’inici de la Història
de la Salvació. Després va crear l’home i la dona a imatge i semblança seva i els va donar
el poder de governar sobre totes les coses.

2

3

U
 neix amb fletxes.
Noè

allibera el poble de l’esclavitud.

Moisès

diluvi.

David

va fer una aliança amb Déu.

Abraham

rei.

C
 ompleta la següent oració.
La

presència
Història

4

de Déu en la nostra història és la
de la

Salvació

.

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
V

L’home i la dona són imatge i semblança de Déu.

V

Els homes poden governar sobre totes les coses.

F

David és el pare del poble d’Israel.

V

Jesús és la Nova Aliança.

F

Abraham va alliberar el poble de l’esclavitud.
tercer de primària

5

E
 xplica què és la Història de la Salvació i explica breument
els seus personatges més destacats.
És la història d’amor entre Déu i els homes. Noè i la seva família van ser salvats del diluvi.
Abraham és el pare del poble d’Israel i va fer una Aliança amb Déu. Moisès va alliberar el poble
de l’esclavitud, el va portar a la terra promesa i va rebre els manaments. David va ser un rei.
Jesús és el Fill de Déu, és la Nova Aliança amb la qual culmina la Història de la Salvació.

6

C
 ompleta la taula següent:
Història de la Salvació
És…

Comença amb…

Culmina amb…

La història d’amor
entre Déu
i els homes

La Creació

Jesús

tercer de primària

SOLUCIONARI UNITAT 6:
1

E
 xplica el que has après sobre el Baptisme.
És un sagrament d’iniciació cristiana. El rebem de petits, per això els padrins i els pares
es comprometen a ensenyar-nos a ser cristians. Gràcies a ell formem part de la família de Déu.
Per mitjà del Baptisme rebem una nova vida que consisteix a ser com Jesús.

2

3

U
 neix amb fletxes.
Baptisme

oli.

Unció de malalts

aigua.

Eucaristia

pa i vi.

Confirmació

dóna forces.

C
 ompleta l’oració següent:
Els

sagraments
família

d’iniciació ens fan formar part de la
cristiana i reconèixer-nos com a

Fills

de Déu.

tercer de primària

4

5

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
V

Els sagraments són festes i celebracions.

V

La Reconciliació és un sagrament.

F

La Confirmació et dóna força per presidir l’Eucaristia.

V

En el matrimoni Déu beneeix la unió entre un home i una dona.

F

En l’Eucaristia prenem l’Esperit Sant per mitjà del pa i del vi.

E
 xplica el que has après sobre l’Eucaristia.
És un sagrament d’iniciació molt important. En ell se’ns entrega Jesús per mitjà del pa i del vi.
Jesús es fa aliment perquè ens esforcem a ser com Ell.

6

C
 ompleta la taula següent:
Els sagraments d’iniciació són…
Baptisme

Confirmació

Eucaristia

tercer de primària

SOLUCIONARI UNITAT 7:
1

E
 xplica com ens perdona Déu.
Primer ens adonem que ens hem equivocat i ens en penedim de tot cor. Després li ho diem
a Déu. Finalment Déu ens perdona.

2

3

U
 neix amb fletxes.
Paràbola del fill

Reconciliació.

Canvi de

pròdig.

Sagrament

cor.

Jonàs

Nínive.

C
 ompleta l’oració següent:
Déu

a

perdonar

està

sempre

disposat

.

tercer de primària

4

5

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
F

J esús ens explica el perdó de Déu amb la paràbola del vinyataire
i els seus fills.

V

Déu perdona sempre, sempre.

F

El sagrament del Perdó és l’Eucaristia.

V

El sagrament del Perdó celebra la conversió de la persona.

V

Déu vol que fem el bé.

E
 xplica la història de Jonàs amb les teves paraules.
Resposta lliure.

6

C
 ompleta la taula següent:
El perdó
Déu perdona...

Se celebra en el sagrament
de…

Es fan tres passos…

1. Penedir-se
Sempre

La reconciliació/
del perdó

2. Dir-ho a Déu
3. Déu perdona

tercer de primària

SOLUCIONARI UNITAT 8:
1

E
 xplica breument la història de la filla de Jaire.
Jaire era el cap de la sinagoga i la seva filla, que tenia dotze anys, estava a punt de morir.
Jaire va suplicar a Jesús que anés a casa seva. En arribar Jesús la nena ja era morta.
Llavors Jesús li va dir a Jaire: “Creu i la teva filla se salvarà”. Jesús va dir a la nena:
“Aixeca’t” i llavors la nena va tornar a la vida.

2

U
 neix amb fletxes.
Judes Iscariot	amo del sepulcre on enterren
Jesús.
Josep d’Arimatea
pare de molts pobles.

3

Abraham

fill de Sara.

Isaac

traeix Jesús.

C
 ompleta l’oració següent:
La

fe

en Déu i en

Jesús

la seguretat que l’impossible es pot fer

, el seu Fill, ens dóna
realitat

.
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4

5

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
V

Els caps dels sacerdots volien matar Jesús.

V

Jesús se sent abandonat pel seu Pare Déu.

V

Maria Magdalena va anar al sepulcre de Jesús.

V

La història d’Abraham es narra al Gènesi.

F

Jesús entra a Betlem a cavall d’un ruquet.

E
 xplica el que has après sobre la Resurrecció de Jesús.
Un grup de dones van anar diumenge a perfumar el cadàver de Jesús. Quan van arribar,
el sepulcre estava obert i un àngel els va dir que Jesús no hi era, que havia ressuscitat.
Les dones van ser a explicar la notícia als deixebles. Després, Jesús es va aparèixer
als deixebles unes quantes vegades per animar-los a continuar anunciant la Bona Notícia
i després va ascendir prometent la vinguda de l’Esperit Sant.

6

C
 ompleta la taula següent:
Setmana Santa
Jesús mor a la
creu el…

Jesús celebra l’Últim Sopar
el…

Jesús ressuscita
el…

Divendres sant

Dijous sant

Domingo de Resurrecció
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SOLUCIONARI UNITAT 9:
1

E
 xplica breument els noms de l’Eucaristia.
L’Eucaristia també es pot anomenar:
a) Missa: Aneu tots els cristians a anunciar la Bona Nova.
b) Banquet: perquè assistim a un àpat, el pa i el vi que són Jesús.
c) Comunió: perquè tots els cristians estan units per l’amor de Jesús.

2

U
 neix amb fletxes.
En la primera part
de l’eucaristia

ens alimentem del
mateix Jesús.

Missa	aneu tots a anunciar
la Bona Nova.
En la segona part
ens alimentem de la
de l’eucaristia
Paraula de Déu.
Eucaristia
3

acció de gràcies.

C
 ompleta l’oració següent:
Ser
res a
el que et

és donar als altres sense

generós
canvi
sobra

. Ser generós no és

esperar
donar

.

.
tercer de primària

4

5

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
V

Els homes no podem viure sols.

F

Els símbols de l’Eucaristia són el pa, el vi i l’oli.

V

E l sacerdot invoca l’Esperit Sant perquè el pa i el vi es converteixin
en Jesús.

V

En l’Eucaristia resem per les necessitats de tots.

V

L’Eucaristia recorda el que Jesús va fer en l’Últim Sopar.

E
 xplica amb les teves paraules la història dels pans i dels peixos.
Resposta lliure.

6

C
 ompleta la taula següent:
L’eucaristia
És un…

Els símbols són…

Recorda…

Sagrament

El pa i el vi

l’Últim Sopar
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SOLUCIONARI UNITAT 10:
1

E
 scriu què significa església i explica com i quan va començar.
Església significa reunió o assemblea. Va començar el dia de Pentecosta quan l’Esperit Sant
va descendir sobre els apòstols.

2

3

U
 neix amb fletxes.
Cristians

seguidors de Jesús.

Bisbes

presideixen l’eucaristia.

Sacerdots

successors dels apòstols.

Religiosos

seguidors que consagren la seva vida.

C
 ompleta l’oració següent:
L’Església és la
que formen el Poble de
el

Cos

de tots els cristians

reunió
Déu

. Formen

de Crist.

tercer de primària

4

5

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
F

Sant Mateu va escriure a la comunitat de Corint.

V

L’Església és el Cos de Crist.

F

El Papa és el successor de Jesús.

V

El Papa és el successor de Sant Pere.

V

Els sacerdots reben un sagrament especial.

E
 xplica amb les teves paraules el que s’explica sobre el Cos
de Crist en la carta als corintis.
Resposta lliure.

6

C
 ompleta la taula següent:
Església
Significa…

Assemblea, reunió, Cos
de Crist…

Està formada per tots els…

Alguns cristians són…

1. Bisbes
cristians

2. Sacerdots
3. Religiosos

tercer de primària

SOLUCIONARI UNITAT 11:
1

Explica la història del centurió.
Resposta lliure.

2

U
 neix amb fletxes.
Fe	estar segur que Déu està sempre
al nostre costat.
Esperança
creure en Déu.
Caritat

3

amor a tots.

C
 ompleta l’oració següent:
Tenir

fe

i en la seva

és creure en
Paraula

Déu,

, confiar en Ell

.
tercer de primària

4

5

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
V

Jesús va dir: «Vosaltres sou la llum d’aquest món».

V

La caritat és estimar fins i tot els enemics.

V

Fe, esperança i caritat són virtuts.

F

Tenir fe és creure en Déu però no cal creure en la seva Paraula.

V

Tenir confiança en una persona és tenir fe en ella.

Inventa’t una història on expressis la confiança que tens en els
teus pares.
Resposta lliure.

6

C
 ompleta la taula següent:
Les virtuts cristianes són…
Fe

Esperança

Caritat

Que vol dir…
que creiem en Déu.

Que vol dir…
que estem segurs que sempre
està al nostre costat.

Que vol dir…
aestimar tothom, fins
i tot els enemics.
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SOLUCIONARI UNITAT 12:
1

A
 nomena en quins moments apareix Maria en la Bíblia.
Resposta lliure.

2

3

U
 neix amb fletxes.
Anunciació

boda.

Canà

Egipte.

Fugida

àngel.

C
 ompleta l’oració següent:
Maria

és mare de

Jesús

i de tots els

cristians

.
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4

5

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
F

Maria va visitar Isabel a Egipte.

F

Josep i Maria van fugir a Canà.

F

 aria es reuneix amb Isabel per resar i decidir qui substituiria
M
Judes.

F

L’àngel va dir a Maria que tindria un fill, però no li va dir el nom.

V

Maria va estar al peu de la creu.

N
 arra què succeeix a Canà.
Resposta lliure.

6

D
 ibuixa Maria en l’Anunciació.
Resposta lliure.
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