UNITAT 1:
1

E
 scriu i explica un exemple en el qual Jesús col·laborava
amb Déu fent feliços els altres.

2

C
 erca i llegeix Mc 2, 1-12 i respon. Què li va fer Jesús
al paralític?

3

C
 ompleta l’oració següent:
Els
regal de

pensen que la

és un

.
quart de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
L a natura no ens proporciona tot el que és necessari
per a la nostra existència.
La contaminació de la natura ens afecta a tots.
Jesús feia comparacions per explicar el seu missatge.
El llibre del Gènesi narra la Creació.

5

E
 scriu alguns canvis que s’han produït en la natura gràcies
a l’acció de les persones.

6

C
 ompleta la taula següent:
Col·laboradors de Déu
Déu ens entrega la terra
per a…

A Jesús li agradava fer
comparacions de la…

Jesús col·labora
amb Déu fent…

quart de primària

UNITAT 2:
1

E
 xplica què són les paràboles.

2

C
 erca una paràbola a la Bíblia i fes-ne un petit resum. Cerca
a Mt 13.

3

C
 ompleta l’oració següent:
Jesús ens ensenya que Déu
un

o una

de nosaltres com
.
quart de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Les paràboles són oracions que apareixen a la Bíblia.
Els salms són oracions i cançons.
Gràcies a la proximitat de Déu desapareix la por.
Les paràboles es troben al Nou Testament.

5

E
 scriu l’oració del Parenostre i comenta com veus reflectida
la confiança dels homes en Déu.

6

C
 ompleta la taula següent:
Confio en Déu perquè és el meu Pare
Necessitem confiar en...

Les oracions de la Bíblia es
diuen…

Jesús parlava mitjançant…

quart de primària

UNITAT 3:
1

E
 xplica amb les teves paraules la història de Moisès.

2

C
 erca i llegeix Gn 12, 1-3 i explica el que has llegit.

3

C
 ompleta l’oració següent:
va ser anomenat «
sempre es

dels creients» perquè

de Déu.
quart de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Quan fas una promesa et compromets a complir un pacte.
Els israelites eren el poble de Déu.
Sara és la germana d’Abraham.
El llibre del Gènesi ens explica la història de Moisès.

5

E
 scriu un petit conte inventat on hi hagi una història semblant
a la de David i Goliat.

6

C
 ompleta la taula següent:
Déu m’acompanya sempre
Moisès va alliberar...

Abraham és conegut
com el…

Déu és sempre…

quart de primària

UNITAT 4:
1

Q
 uins tres fets ens narren els evangelis sobre la infància
de Jesús?

2

C
 erca i llegeix Lc 2, 41-51 i explica breument aquest passatge.

3

C
 ompleta l’oració següent:
Per
ens ha

se celebra que Jesús és

que

.
quart de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
J esús era home però no necessitava menjar ni beure perquè era
Déu.
Jesús és home i Déu alhora.
Jesús es posava trist.
Jesús és home, però només a mitges, perquè sobretot és Déu.

5

E
 scriu una carta on li expliquis a un amic el vertader significat
del Nadal.

6

C
 ompleta la taula següent:
Jesús és…

Que ens salva

Que està entre nosaltres
quart de primària

UNITAT 5:
1

E
 xplica qui eren els marginats en l’època de Jesús i per què ho
eren. Què feia Jesús amb ells?

2

C
 erca i llegeix Mt 23, 3-6 i explica què vol dir a partir del que
has après.

3

C
 ompleta l’oració següent:
Els
i

continuen imitant Jesús. Denuncien
contra el

per fer un

millor.
quart de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Jesús rebutja els pecadors fins que no canviïn d’actitud.
Jesús diu als seus deixebles que no s’ha d’enganyar.
L’Advent és el temps per reflexionar sobre el que està malament.
Els leprosos eren pecadors.

5

E
 scriu quines coses pots fer tu per millorar les coses que estan
malament a la classe o a l’escola.

6

C
 ompleta la taula següent:
Jesús lluita contra el mal
Acull els...

Vol que sempre diguem la…

Perdona els…

quart de primària

UNITAT 6:
1

A
 mb quina paràbola ens explica Jesús la misericòrdia de Déu?
Resumeix-la breument.

2

C
 erca a la Bíblia i llegeix Mt 5, 44-45 i explica-ho a partir
del que has après en aquesta unitat.

3

C
 ompleta l’oració següent:
Jesús
els seus

i va estimar totes les

,

i els enemics.
quart de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Només hem de perdonar (70 x 7) 490 vegades.
Els cristians han d’acollir tothom i perdonar sempre.
Jesús va explicar la misericòrdia de Déu mitjançant paràboles.
Perdonar sempre és fàcil.

5

E
 xplica amb les teves paraules què significa perdonar.

6

C
 ompleta la taula següent:
Jesús acull i perdona
Ens ensenya la misericòrdia
de…

Diu que cal perdonar…

Les paràboles serveixen
per explicar…

quart de primària

UNITAT 7:
1

E
 xplica què és el Regne de Déu. Pots fer servir les paraules que
hem llegit de l’evangeli de Lluc i també de la cançó.

2

C
 erca i llegeix Mt 5, 13-16 i explica què vol dir aquest passatge.

3

C
 ompleta l’oració següent:
Els
el

han de continuar
de Déu. Són la

i la

del

món.
quart de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Jesús feia miracles per mostrar que era el Salvador.
Els miracles mostraven que el Regne de Déu ja estava aquí.
El Regne de Déu és un món diferent.
Jesús va curar un sordmut.

5

F
 es un llista de deu coses que poden fer els cristians per millorar
el món.

6

C
 ompleta la taula següent:
El Regne de Déu
Jesús ens ensenya
que el món pot ser…

Jesús ens mostra que ja
està aquí mitjançant…

Porta la felicitat a tots…

quart de primària

UNITAT 8:
1

E
 xplica el que has après sobre el Diumenge de Rams.

2

C
 erca i llegeix Lc 24, 1-12. Què va succeir aquest dia? Com
anomenen els cristians aquest dia?

3

C
 ompleta l’oració següent:
El
important per als

de Pasqua és la

més

.
quart de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Jesús ora a l’hort el Dissabte Sant.
El dia de Dijous Sant Jesús ens va entregar l’Eucaristia.
Jesús es va acomiadar dels seus amics el dia de Divendres Sant.
El mandat de l’Amor va ser una part del comiat de Jesús.

5

E
 xplica el que significa el gest de rentar els peus.

6

C
 ompleta la taula següent:
Pasqua: Déu salva tothom per Jesús
Jesús mor a la creu el…

Jesús celebra l’Últim Sopar
el…

Jesús ressuscita el...

quart de primària

UNITAT 9:
1

Llegeix Mt 10 i escriu el nom dels dotze apòstols.

2

C
 erca i llegeix Mt 5, 3-10. Copia dues benaurances i explica’n
el significat.

3

C
 ompleta l’oració següent:
Són
fet seu l’

de Crist totes aquelles persones que han
de vida de

.
quart de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Santa és la persona que ha dedicat la seva vida a fer el bé.
ONG vol dir Organització Nacional Governamental.
Jesús va anar cridant els apòstols.
Cáritas és una ONG cristiana.

5

E
 scriu tres exemples de persones que actuen com Jesús
en determinades ocasions.

6

C
 ompleta la taula següent:
Jesús invita a seguir-lo
Va cridar…

Va tenir seguidors i…

Avui té molts…

quart de primària

UNITAT 10:
1

E
 xplica el que has après de la vinguda de l’Esperit Sant.

2

C
 erca i llegeix la Carta als Gàlates 5, 22 i escriu els fruits
de l’Esperit Sant.

3

C
 ompleta l’oració següent:
L’Esperit de Jesús segueix avui present en les
que estimen i que

fer un

millor.
quart de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Els primers cristians ho posaven tot en comú.
El dia de Divendres Sant Jesús promet la vinguda del seu Esperit.
L’Esperit Sant dóna força als creients.
L’Esperit Sant dóna unitat a l’Església.

5

E
 xplica amb un exemple com podem viure cada un dels fruits
de l’Esperit Sant que has escrit a l’exercici número 2.

6

C
 ompleta la taula següent:
L’Esperit de Jesús
Va venir el dia de…

Es narra en el llibre de…

Dóna unitat a…

quart de primària

UNITAT 11:
1

E
 xplica el que has après sobre els bisbes.

2

C
 erca i llegeix Mt 28, 16-20. En nom de qui bategen
els sacerdots?

3

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

dels seguidors de

.
quart de primària

4

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
Sant Pau va comparar l’Església amb un edifici.
El Papa viu al Vaticà.
El Papa és el successor de Jesús.
Els sacerdots també es diuen preveres.

5

E
 scriu una llista de coses que fa l’Església imitant Jesús.

6

C
 ompleta la taula següent:
L’Església està composta pel Papa i també…
Pels laics

Pels sacerdots

Pels bisbes

quart de primària

UNITAT 12:
1

E
 xplica la promesa que Jesús va fer als seus seguidors pel
que fa a la mort i a la resurrecció.

2

C
 erca i llegeix Joan 11, 25-26. A qui va ressuscitar Jesús
per demostrar aquestes paraules?

3

C
 ompleta l’oració següent:
Els seguidors de

creuen que també

és a dir, que viuran una
4

,

per sempre.

E
 scriu V si és vertader o F si és fals.
M. Curie va passar la seva vida atenent els més pobres.
M. Luther King va ser un pintor famós.
Diego Velázquez va lluitar pels drets dels negres.
Teresa de Calcuta va ser una investigadora.
quart de primària

5

P
 osa un exemple i explica’l d’alguna cosa que s’ha transformat
o s’ha gastat i ens ha deixat un bon record.

6

C
 ompleta la taula següent:
Viure per sempre
La vida i la mort són un…

Jesús va néixer, va viure,
va morir i…

Els seguidors de Jesús
viuran…

quart de primària

SOLUCIONARI UNITAT 1:
1

E
 scriu i explica un exemple en el qual Jesús col·laborava
amb Déu fent feliços els altres.
Resposta lliure: Bodes de Canà. Filla del centurió.

2

C
 erca i llegeix Mc 2, 1-12 i respon. Què li va fer Jesús
al paralític?
Resposta lliure. El va curar.

3

C
 ompleta l’oració següent:
Els
regal de

pensen que la

cristians
Déu

Creació

és un

.
quart de primària

4

5

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

L a natura no ens proporciona tot el que és necessari
per a la nostra existència.

V

La contaminació de la natura ens afecta a tots.

V

Jesús feia comparacions per explicar el seu missatge.

V

El llibre del Gènesi narra la Creació.

E
 scriu alguns canvis que s’han produït en la natura gràcies
a l’acció de les persones.
Resposta lliure.

6

C
 ompleta la taula següent:
Col·laboradors de Déu
Déu ens entrega la terra
per a…

A Jesús li agradava fer
comparacions de la…

Jesús col·labora
amb Déu fent…

Gaudir-la i col·laborar
en la Creació

Natura

Feliços els altres

quart de primària

SOLUCIONARI UNITAT 2:
1

E
 xplica què són les paràboles.
Les paràboles són comparacions que feia Jesús per explicar el seu missatge perquè tots
el poguessin entendre.

2

C
 erca una paràbola a la Bíblia i fes-ne un petit resum. Cerca
a Mt 13.
Resposta lliure.

3

C
 ompleta l’oració següent:
Jesús ens ensenya que Déu
un

pare

o una

de nosaltres com

cuida
mare

.
quart de primària

4

5

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

Les paràboles són oracions que apareixen a la Bíblia.

V

Els salms són oracions i cançons.

V

Gràcies a la proximitat de Déu desapareix la por.

V

Les paràboles es troben al Nou Testament.

E
 scriu l’oració del Parenostre i comenta com veus reflectida
la confiança dels homes en Déu.
Perquè l’aigua conté tanta sal que és impossible que hi visqui cap ser viu.

6

C
 ompleta la taula següent:
Confio en Déu perquè és el meu Pare
Necessitem confiar en...

Les oracions de la Bíblia es
diuen…

Jesús parlava mitjançant…

Els altres / en Déu

Salms

Paràboles / Comparacions

quart de primària

SOLUCIONARI UNITAT 3:
1

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

2

C
 erca i llegeix Gn 12, 1-3 i explica el que has llegit.
Resposta lliure.

3

C
 ompleta l’oració següent:
Abraham

sempre es

va ser anomenat «
fiar

pare

dels creients» perquè

de Déu.
quart de primària

4

5

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

Quan fas una promesa et compromets a complir un pacte.

V

Els israelites eren el poble de Déu.

F

Sara és la germana d’Abraham.

F

El llibre del Gènesi ens explica la història de Moisès.

E
 scriu un petit conte inventat on hi hagi una història semblant
a la de David i Goliat.
Resposta lliure.

6

C
 ompleta la taula següent:
Déu m’acompanya sempre
Moisès va alliberar...

Abraham és conegut
com el…

Déu és sempre…

el poble de l’esclavitud

Pare dels creients

fidel

quart de primària

SOLUCIONARI UNITAT 4:
1

Q
 uins tres fets ens narren els evangelis sobre la infància
de Jesús?
La presentació al temple, la fugida a Egipte i quan ensenya els savis del temple.

2

C
 erca i llegeix Lc 2, 41-51 i explica breument aquest passatge.
Jesús al temple.

3

C
 ompleta l’oració següent:
Per
ens ha

se celebra que Jesús és

Nadal
visitat

Déu

que

.
quart de primària

4

5

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

J esús era home però no necessitava menjar ni beure perquè era
Déu.

V

Jesús és home i Déu alhora.

V

Jesús es posava trist.

F

Jesús és home, però només a mitges, perquè sobretot és Déu.

E
 scriu una carta on li expliquis a un amic el vertader significat
del Nadal.
Resposta lliure.

6

C
 ompleta la taula següent:
Jesús és…
Déu

Home

Que ens salva

Que està entre nosaltres
quart de primària

SOLUCIONARI UNITAT 5:
1

E
 xplica qui eren els marginats en l’època de Jesús i per què ho
eren. Què feia Jesús amb ells?
Eren els pastors, les dones, els nens, els malalts. Se’ls marginava perquè se’ls considerava
pecadors. Jesús els acollia i curava els malalts.

2

C
 erca i llegeix Mt 23, 3-6 i explica què vol dir a partir del que
has après.
Resposta lliure.

3

C
 ompleta l’oració següent:
Els
i

cristians
lluiten

continuen imitant Jesús. Denuncien
contra el

mal

per fer un

món

millor.
quart de primària

4

5

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

Jesús rebutja els pecadors fins que no canviïn d’actitud.

V

Jesús diu als seus deixebles que no s’ha d’enganyar.

F

L’Advent és el temps per reflexionar sobre el que està malament.

F

Els leprosos eren pecadors.

E
 scriu quines coses pots fer tu per millorar les coses que estan
malament a la classe o a l’escola.
Resposta lliure.

6

C
 ompleta la taula següent:
Jesús lluita contra el mal
Acull els...

Vol que sempre diguem la…

Perdona els…

Marginats

Veritat

Pecadors

quart de primària

SOLUCIONARI UNITAT 6:
1

A
 mb quina paràbola ens explica Jesús la misericòrdia de Déu?
Resumeix-la breument.
Amb la paràbola del Bon Pastor.

2

C
 erca a la Bíblia i llegeix Mt 5, 44-45 i explica-ho a partir
del que has après en aquesta unitat.
Perdonar i estimar tothom, no solament els amics. Resposta lliure.

3

C
 ompleta l’oració següent:
Jesús
els seus

va perdonar
amics

i va estimar totes les

persones

,

i els enemics.
quart de primària

4

5

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

Només hem de perdonar (70 x 7) 490 vegades.

V

Els cristians han d’acollir tothom i perdonar sempre.

V

Jesús va explicar la misericòrdia de Déu mitjançant paràboles.

F

Perdonar sempre és fàcil.

E
 xplica amb les teves paraules què significa perdonar.
Consisteix a començar de nou. Pensar que els altres poden millorar i actuar de manera
diferent. És necessari que l’altre es penedeixi i que estigui disposat a arreglar-ho.

6

C
 ompleta la taula següent:
Jesús acull i perdona
Ens ensenya la misericòrdia
de…

Diu que cal perdonar…

Les paràboles serveixen
per explicar…

Déu

Sempre

La misericòrdia de Déu

quart de primària

SOLUCIONARI UNITAT 7:
1

E
 xplica què és el Regne de Déu. Pots fer servir les paraules que
hem llegit de l’evangeli de Lluc i també de la cançó.
És un món diferent, on s’anuncia la llibertat als presos, es torna la vista als cecs… És un món
de fraternitat, pau i amor.

2

C
 erca i llegeix Mt 5, 13-16 i explica què vol dir aquest passatge.
Que els cristians estan cridats a continuar el Regne de Déu. Resposta lliure.

3

C
 ompleta l’oració següent:
Els
el

cristians
Regne

han de continuar
de Déu. Són la

sal

fent

i la

llum

del

món.
quart de primària

4

5

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

Jesús feia miracles per mostrar que era el Salvador.

V

Els miracles mostraven que el Regne de Déu ja estava aquí.

V

El Regne de Déu és un món diferent.

V

Jesús va curar un sordmut.

F
 es un llista de deu coses que poden fer els cristians per millorar
el món.
Resposta lliure.

6

C
 ompleta la taula següent:
El Regne de Déu
Jesús ens ensenya
que el món pot ser…

Jesús ens mostra que ja
està aquí mitjançant…

Porta la felicitat a tots…

Diferent

Els miracles

Els homes

quart de primària

SOLUCIONARI UNITAT 8:
1

E
 xplica el que has après sobre el Diumenge de Rams.
És el dia en què comença la Setmana Santa. Jesús entra triomfal a Jerusalem a cavall
d’un ruquet i l’aclamen. Els cristians llegim aquesta història a l’eucaristia, beneïm els rams
i fem una processó.

2

C
 erca i llegeix Lc 24, 1-12. Què va succeir aquest dia? Com
anomenen els cristians aquest dia?
Que Jesús va ressuscitar. És el Diumenge de Resurrecció o de Pasqua.

3

C
 ompleta l’oració següent:
El

Diumenge

important per als

de Pasqua és la
cristians

festa

més

.
quart de primària

4

5

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

Jesús ora a l’hort el Dissabte Sant.

V

El dia de Dijous Sant Jesús ens va entregar l’Eucaristia.

F

Jesús es va acomiadar dels seus amics el dia de Divendres Sant.

V

El mandat de l’Amor va ser una part del comiat de Jesús.

E
 xplica el que significa el gest de rentar els peus.
Que els cristians han de servir sempre els altres com va fer Jesús.

6

C
 ompleta la taula següent:
Pasqua: Déu salva tothom per Jesús
Jesús mor a la creu el…

Jesús celebra l’Últim Sopar
el…

Jesús ressuscita el...

Divendres sant

Dijous sant

Diumenge de Resurrecció

quart de primària

SOLUCIONARI UNITAT 9:
1

Llegeix Mt 10 i escriu el nom dels dotze apòstols.
Pere, Jaume, Andreu, Joan, Felip, Bartomeu, Tomàs, Mateu, Jaume, Tadeu, Simó i Judes.

2

C
 erca i llegeix Mt 5, 3-10. Copia dues benaurances i explica’n
el significat.
Resposta lliure.

3

C
 ompleta l’oració següent:
Són
fet seu l’

seguidors
estil

de Crist totes aquelles persones que han
de vida de

Jesús

.
quart de primària

4

5

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

Santa és la persona que ha dedicat la seva vida a fer el bé.

F

ONG vol dir Organització Nacional Governamental.

V

Jesús va anar cridant els apòstols.

V

Cáritas és una ONG cristiana.

E
 scriu tres exemples de persones que actuen com Jesús
en determinades ocasions.
Resposta lliure.

6

C
 ompleta la taula següent:
Jesús invita a seguir-lo
Va cridar…

Va tenir seguidors i…

Avui té molts…

Els apòstols

Seguidores

Seguidors

quart de primària

SOLUCIONARI UNITAT 10:
1

E
 xplica el que has après de la vinguda de l’Esperit Sant.
Es narra en els Fets dels Apòstols. Va succeir el dia de Pentecosta. Els deixebles estaven
junts i van sentir un vent i van veure unes llengües de foc que baixaven sobre ells,
llavors van començar a parlar en altres llengües.

2

C
 erca i llegeix la Carta als Gàlates 5, 22 i escriu els fruits
de l’Esperit Sant.
Amor, alegria, pau, generositat, bondat, fe, amabilitat, paciència, dolçor i domini d’un mateix.

3

C
 ompleta l’oració següent:
L’Esperit de Jesús segueix avui present en les
que estimen i que

volen

fer un

persones
món

millor.
quart de primària

4

5

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

Els primers cristians ho posaven tot en comú.

F

El dia de Divendres Sant Jesús promet la vinguda del seu Esperit.

V

L’Esperit Sant dóna força als creients.

V

L’Esperit Sant dóna unitat a l’Església.

E
 xplica amb un exemple com podem viure cada un dels fruits
de l’Esperit Sant que has escrit a l’exercici número 2.
Resposta lliure.

6

C
 ompleta la taula següent:
L’Esperit de Jesús
Va venir el dia de…

Es narra en el llibre de…

Dóna unitat a…

Pentecosta

Els Fets dels Apòstols

L’Església

quart de primària

SOLUCIONARI UNITAT 11:
1

E
 xplica el que has après sobre els bisbes.
Ajuden i animen els sacerdots i els laics. Són els successors dels apòstols. El qui té més
autoritat és el de Roma, que s’anomena Papa i viu al Vaticà.

2

C
 erca i llegeix Mt 28, 16-20. En nom de qui bategen
els sacerdots?
Del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.

3

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

comunitat

dels seguidors de

Jesús

.

quart de primària

4

5

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

Sant Pau va comparar l’Església amb un edifici.

V

El Papa viu al Vaticà.

V

El Papa és el successor de Jesús.

F

Els sacerdots també es diuen preveres.

E
 scriu una llista de coses que fa l’Església imitant Jesús.
Resposta lliure.

6

C
 ompleta la taula següent:
L’Església està composta pel Papa i també…
Pels laics

Pels sacerdots

Pels bisbes

Que són tots
els batejats.

Que són enviats
a una comunitat i celebren
els sagraments.

Que ajuden els sacerdots
i els laics

quart de primària

SOLUCIONARI UNITAT 12:
1

E
 xplica la promesa que Jesús va fer als seus seguidors pel
que fa a la mort i a la resurrecció.
Tots els qui han obrat bé, en morir ressusciten i viuen per sempre amb Déu.

2

C
 erca i llegeix Joan 11, 25-26. A qui va ressuscitar Jesús
per demostrar aquestes paraules?
A Llàtzer.

3

C
 ompleta l’oració següent:
Els seguidors de

és a dir, que viuran una
4

creuen que també

Jesús
vida

ressuscitaran

,

per sempre.

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

M. Curie va passar la seva vida atenent els més pobres.

F

M. Luther King va ser un pintor famós.

F

Diego Velázquez va lluitar pels drets dels negres.

F

Teresa de Calcuta va ser una investigadora.
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5

P
 osa un exemple i explica’l d’alguna cosa que s’ha transformat
o s’ha gastat i ens ha deixat un bon record.
Resposta lliure.

6

C
 ompleta la taula següent:
Viure per sempre
La vida i la mort són un…

Jesús va néixer, va viure,
va morir i…

Els seguidors de Jesús
viuran…

Misteri

Va ressuscitar

Per sempre
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