UNITAT 1:
1 E
 xplica les característiques del bon mestre.

2 J esús va viure en l’època dels emperadors romans

i

.

3 Q
 uines coses de la vida de Jesús van ser les que més van impressionar

els seus deixebles?

4 E
 scriu el nom de dos escriptors no cristians que expliquen coses sobre

la vida de Jesús.

5 C
 ompleta la taula següent:
Jesús és mestre
Què ensenya?

A qui?

On ensenya?

Com ho fa?

6 C
 erca i comenta aquest fragment de l’evangeli: Mt 23, 8-11 a partir

del que has après.

cinquè de primària

UNITAT 2:
1 E
 xplica el que has recordat en aquesta unitat sobre Moisès.

2 Q
 uè és la llibertat?

3 Q
 uè significa i que expressa el nom de Jesús?

4 P
 er què diem què Jesús porta la salvació?

5 P
 er què diem que Jesús és sacerdot, rei i profeta?

6 C
 erca i comenta des del que has après aquest fragment de l’Evangeli:

Lc 2, 8-16.

cinquè de primària

UNITAT 3:
1 D
 éu ha parlat als homes en la

, per mitjà dels

i a través del seu

.

2 E
 n què es diferencien les creacions dels homes i la Creació de Déu?

3 E
 scriu vertader o fals:

a) Creure en Déu és creure en Jesús
b) Jesús és l’únic que coneix Déu

.
.

c) Som fills de Déu perquè Jesús li ho va demanar al Pare

.

d) Per ser cristià és necessari creure que Jesús és el Fill de Déu

.

4 Q
 uin nom rep Déu en l’Antic Testament?
5 Q
 uè vol dir l’expressió «el Senyor»?

.
.

6 C
 erca i comenta a partir del que has après aquest fragment

de l’Evangeli: Jn 20, 1-3 i 11-18.

cinquè de primària

UNITAT 4:
1 E
 xplica què li va passar a la gent quan va néixer Jesús.

2 Q
 uè va venir a anunciar Jesús?

3 E
 xplica el que has après sobre la fraternitat.

4 Q
 uè vol dir que Déu s’Encarna?

5 Q
 uè vol dir que Jesús és home?

cinquè de primària

6 C
 erca i llegeix Lc 1,5-2,52 i anota tots els personatges que apareixen

indicant al costat la seva actitud davant el naixement de Jesús.

cinquè de primària

UNITAT 5:
1 E
 xplica el que has après sobre la justícia.

2 E
 scriu el nom de dos profetes.

3 Q
 uè és el Regne de Déu? Per mitjà de quin recurs l’explica Jesús?

4 Q
 ui seran els primers en el Regne de Déu? Com els anomena Jesús?

5 A
 mb quins fets explica Jesús el Regne de Déu? Posa’n alguns exemples.

cinquè de primària

6 A
 gafa la teva Bíblia i cerca dues petites paràboles que tractin sobre

el Regne de Déu. Copia’n la cita i explica-les breument.

cinquè de primària

UNITAT 6:
1 Q
 uè vol dir que Déu és provident i misericordiós?

2 C
 om es relacionen els cristians amb Déu?

3 Q
 uè vol dir que els pobles antics eren politeistes?

4 P
 er què destacava el poble d’Israel d’entre tots els pobles que tenia

al voltant?

5 C
 om ens ensenya Jesús que és la relació amb Déu?

6 P
 ren la teva Bíblia i cerca Mt 6, 24. Explica amb les teves paraules

què vol dir a partir del que has après.
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UNITAT 7:
1 C
 erca i copia el versicle 12 del capítol 7 de Mateu. Després comenta’l

explicant el que has après sobre el proïsme.

2 C
 om mostrem els cristians el nostre amor a Déu?

3 C
 erca Mt 5, 44-48. Què proposa Jesús? Creus que el que proposa

es pot realitzar? Com?

4 C
 om dóna Jesús una nova dimensió al manament «no mataràs»?

5 C
 om dóna Jesús una nova dimensió al manament «no robaràs»?
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6 A
 gafa la teva Bíblia i llegeix Lc 10, 30-37. Comenta el text a partir

del que has après en aquesta unitat.
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UNITAT 8:
1 P
 er què les autoritats jueves volien eliminar Jesús?

2 C
 om anomenem l’oració en la qual Jesús expressa el seu dolor davant

la mort?

3 Q
 uè vol dir que l’Eucaristia és un memorial?

4 P
 er què va provocar Jesús un enrenou amb els mercaders del Temple?

5 P
 er què el sacrifici de Jesús ens salva i ens dóna sentit?
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6 R
 elata la passió i mort de Jesús amb les teves paraules. Pots ajudar-te

de la teva Bíblia.
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UNITAT 9:
1 Q
 ui són els fariseus?

2 E
 xplica què vol dir Déu Trinitat.

3 A
 nomena els símbols de l’Esperit Sant. Explica el símbol de l’aigua.

4 E
 xplica el que has après del dia de Pentecosta.

5 Q
 uè són els dons de l’Esperit Sant?

6 C
 erca Gl 5,22-23 i copia els dons de l’Esperit Sant.
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UNITAT 10:
1 E
 xplica què és una comunitat.

2 E
 xplica què és l’Església, com s’hi entra a formar part i què és el més

característic.

3 A
 quines tres persones va escriure Sant Pau?

4 E
 xplica el que has après de les primeres comunitats cristianes.

5 E
 xplica què és el matrimoni i com se celebra.

6 C
 erca Hch 2, 43-47 i explica per què l’Església està considerada

comunitat de creients.
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UNITAT 11:
1 Q
 uè és tenir vocació?

2 E
 xplica la vocació de Moisès.

3 Q
 uina és la vocació de Maria?

4 Q
 uè ens va ensenyar Sant Agustí sobre Maria?

5 Què vol dir l’expressió de Maria «sóc l’esclava del Senyor»?

6 C
 erca Mt 19, 16-29 i explica el passatge a partir del que has après en

la unitat.
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UNITAT 12:
1 Q
 uè és l’esperança per als cristians?

2 Q
 ui són els sants? Quan celebrem la seva festa?

3 Q
 uin el gran pas de la Història de la Salvació?

4 Q
 uè representa l’infern?

5 E
 xplica què és la Unció dels malalts.

6 C
 erca en l’Evangeli un passatge sobre la mort de Jesús, cita’l

i explica’l.
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SOLUCIONARI UNITAT 1:
1 E
 xplica les característiques del bon mestre.
Persona honesta que ajuda, ensenya amb l’exemple i no solament amb paraules, i diu sempre
la veritat sense importar-li les conseqüències.

2 J esús va viure en l’època dels emperadors romans

i

Tiberi.

August

.

3 Q
 uines coses de la vida de Jesús van ser les que més van impressionar

els seus deixebles?

El seu missatge, la seva mort i la seva Resurrecció.

4 E
 scriu el nom de dos escriptors no cristians que expliquen coses sobre

la vida de Jesús.

Josep Flavi, Tàcit, Suetoni, Plini el Jove.

5 C
 ompleta la taula següent:
Jesús és mestre
Què ensenya?

A qui?

On ensenya?

Com ho fa?

El Regne de Déu,
un Regne d’amor
i no de poder.

A qui l’escolta,
al necessitat, a qui
cerca la veritat.

Als carrers, als
pobles, a les
ciutats, a les cases
i a les sinagogues.

Amb paràboles
i paraules senzilles.
Amb obres.

6 C
 erca i comenta aquest fragment de l’evangeli: Mt 23, 8-11 a partir

del que has après.

Resposta lliure que reculli els aspectes fonamentals de la unitat.
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SOLUCIONARI UNITAT 2:
1 E
 xplica el que has recordat en aquesta unitat sobre Moisès.
Moisès alliberà el poble d’Israel de l’esclavitud i el conduí durant quaranta anys pel desert
a la recerca de la Terra Promesa.

2 Q
 uè és la llibertat?
És elegir una manera de ser i de viure essent fidel a aquesta opció. Sent lliures som feliços.

3 Q
 uè significa i que expressa el nom de Jesús?
Jesús significa «Déu salva» i el seu nom expressa també la seva missió: salvar els homes.

4 P
 er què diem què Jesús porta la salvació?
Jesús porta la salvació perquè ens ensenya que Déu és el nostre Pare, perquè ens ensenya
com viure i perquè ens lliura de la mort i del pecat.

5 P
 er què diem que Jesús és sacerdot, rei i profeta?
Jesús és sacerdot perquè és mitjancer entre Déu i els homes. És rei perquè anuncia i fa realitat
el Regne de Déu. És profeta perquè les seves accions i la seva paraula mostren Déu.

6 C
 erca i comenta des del que has après aquest fragment de l’Evangeli:

Lc 2, 8-16.

Resposta lliure que reculli la idea del Salvador nascut en un pessebre.
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SOLUCIONARI UNITAT 3:
1 D
 éu ha parlat als homes en la
profetes

, per mitjà dels

Creació

i a través del seu

.

Fill

2 E
 n què es diferencien les creacions dels homes i la Creació de Déu?
En res si estan fetes per amor i amb amor, per millorar el món i continuar la Creació de Déu.

3 E
 scriu vertader o fals:
vertader

a) Creure en Déu és creure en Jesús
b) Jesús és l’únic que coneix Déu

vertader.

.
.
fals

c) Som fills de Déu perquè Jesús li ho va demanar al Pare

vertader

d) Per ser cristià és necessari creure que Jesús és el Fill de Déu
4 Q
 uin nom rep Déu en l’Antic Testament?
5 Q
 uè vol dir l’expressió «el Senyor»?

Iahvè
Déu

.
.

.
.

6 C
 erca i comenta a partir del que has après aquest fragment

de l’Evangeli: Jn 20, 1-3 i 11-18.

Resposta lliure que reculli la idea de l’expressió «el Senyor». A més a més poden contestar igual
com ho han fet en l’activitat 10 de la pàg. 27.
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SOLUCIONARI UNITAT 4:
1 E
 xplica què li va passar a la gent quan va néixer Jesús.
El naixement de Jesús va ser una notícia alegre per als seus pares, els pastors, els mags… però
va generar desconfiança en aquells qui sentien que el seu poder es posava en dubte, com per
exemple, Herodes.

2 Q
 uè va venir a anunciar Jesús?
Jesús va anunciar que tots som germans i fills d’un mateix Pare: Déu.

3 E
 xplica el que has après sobre la fraternitat.
Fraternitat vol dir que tots som iguals, que ens hem de preocupar pels altres, ajudar-nos
i que el missatge de Jesús és per a tots els homes.

4 Q
 uè vol dir que Déu s’Encarna?
Que Déu s’encarni en Jesús vol dir que veient Jesús, es pot veure Déu; que escoltant Jesús,
escoltem la paraula de Déu; i seguint el missatge de Jesús, fem la voluntat de Déu.

5 Q
 uè vol dir que Jesús és home?
Jesús és home i això vol dir que és igual a nosaltres en tot menys en el pecat. És un home de
carn i os, amb necessitats i limitacions, amb intel·ligència, amb son, amb il·lusions, amb gana…
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6 C
 erca i llegeix Lc 1,5-2,52 i anota tots els personatges que apareixen

indicant al costat la seva actitud davant el naixement de Jesús.
Resposta lliure.
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SOLUCIONARI UNITAT 5:
1 E
 xplica el que has après sobre la justícia.
La justícia és més que rebre tots el mateix, és que tots els homes tinguin les mateixes
possibilitats per desenvolupar-se i que no ens aprofitem dels altres per aconseguir-ho.

2 E
 scriu el nom de dos profetes.
Isaïes, Jeremies, Ezequiel, Osees, Joan Baptista.

3 Q
 uè és el Regne de Déu? Per mitjà de quin recurs l’explica Jesús?
El Regne de Déu és la presència permanent de Déu entre nosaltres, és Jesús. Per mitjà de
paràboles.

4 Q
 ui seran els primers en el Regne de Déu? Com els anomena Jesús?
Els nens, els pobres, els necessitats, els malalts, els pecadors. Benaventurats.

5 A
 mb quins fets explica Jesús el Regne de Déu? Posa’n alguns exemples.
Amb els miracles. Cura els malalts, treu els mals esperits de la gent…
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6 A
 gafa la teva Bíblia i cerca dues petites paràboles que tractin sobre

el Regne de Déu. Copia’n la cita i explica-les breument.
Resposta lliure.
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SOLUCIONARI UNITAT 6:
1 Q
 uè vol dir que Déu és provident i misericordiós?
Que sempre vetlla per nosaltres, pel nostre bé i que mai no s’oblida de nosaltres encara
que nosaltres fallem.

2 C
 om es relacionen els cristians amb Déu?
De cor. En l’oració, en les celebracions, en els sagraments.

3 Q
 uè vol dir que els pobles antics eren politeistes?
Que creien en molts déus.

4 P
 er què destacava el poble d’Israel d’entre tots els pobles que tenia

al voltant?

Perquè creia en un sol Déu.

5 C
 om ens ensenya Jesús que és la relació amb Déu?
Ens ensenya que és una relació amb confiança. La relació que es té amb un bon pare.

6 P
 ren la teva Bíblia i cerca Mt 6, 24. Explica amb les teves paraules

què vol dir a partir del que has après.
Resposta lliure.
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SOLUCIONARI UNITAT 7:
1 C
 erca i copia el versicle 12 del capítol 7 de Mateu. Després comenta’l

explicant el que has après sobre el proïsme.

«Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin». Resposta lliure: Proïsme és tothom
amb qui he de conviure, comprometre’ns amb els altres.

2 C
 om mostrem els cristians el nostre amor a Déu?
Estimant els altres. Estimant el proïsme.

3 C
 erca Mt 5, 44-48. Què proposa Jesús? Creus que el que proposa

es pot realitzar? Com?

Resposta lliure centrada en el perdó i l’amor a l’enemic, com l’amor al proïsme.

4 C
 om dóna Jesús una nova dimensió al manament «no mataràs»?
Jesús ensenya que no matar és respectar la vida, i això també és tenir cura de la nostra
salut i de la dels altres. Per respectar la vida cal evitar tota mena de violència i cercar la pau.

5 C
 om dóna Jesús una nova dimensió al manament «no robaràs»?
No robar no és només no apropiar-nos de les coses dels altres, sinó fer servir les coses amb
moderació, sense abusar-ne, tenir cura de tots els béns. A més a més, és ser sensible a les
necessitats dels altres i dels més pobres.
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6 A
 gafa la teva Bíblia i llegeix Lc 10, 30-37. Comenta el text a partir

del que has après en aquesta unitat.
Resposta lliure.
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SOLUCIONARI UNITAT 8:
1 P
 er què les autoritats jueves volien eliminar Jesús?
Perquè, segons el seu parer, la manera que tenia Jesús d’entendre Déu i el proïsme, el seu
missatge, atemptava contra la religió tradicional.

2 C
 om anomenem l’oració en la qual Jesús expressa el seu dolor davant

la mort?
Getsemaní.

3 Q
 uè vol dir que l’Eucaristia és un memorial?
Que és fer present el que va succeir en l’últim sopar, no es tracta d’una mera repetició o d’un
record.

4 P
 er què va provocar Jesús un enrenou amb els mercaders del Temple?
Els acusava de convertir la casa d’oració en una cova de lladres, un lloc on obtenir beneficis
econòmics.

5 P
 er què el sacrifici de Jesús ens salva i ens dóna sentit?
Perquè ens mostra, que malgrat tot, Déu estarà amb nosaltres. Igual que Jesús ha ressuscitat,
nosaltres també podem esperar la vida nova.
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6 R
 elata la passió i mort de Jesús amb les teves paraules. Pots ajudar-te

de la teva Bíblia.
Resposta lliure.
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SOLUCIONARI UNITAT 9:
1 Q
 ui són els fariseus?
Eren un grup dins els jueus que es preocupaven molt del seguiment de la llei de Moisès i
d’altres lleis del judaisme.

2 E
 xplica què vol dir Déu Trinitat.
Que Déu és Pare, Fill i Esperit Sant.

3 A
 nomena els símbols de l’Esperit Sant. Explica el símbol de l’aigua.
Aigua, oli, foc, núvol i llum, segell, colom i vent. L’aigua és símbol de la nova vida, símbol
del baptisme, en el qual l’Esperit ens ajuda a néixer de nou.

4 E
 xplica el que has après del dia de Pentecosta.
És el dia en què neix l’Església en omplir-se els apòstols de l’Esperit Sant. Reben la força de
l’Esperit per predicar que Jesús ha ressuscitat.

5 Q
 uè són els dons de l’Esperit Sant?
Són les millors qualitats que arriben als homes des de Déu. Les qualitats que ens fan més
humans, més imatge de Déu.

6 C
 erca Gl 5,22-23 i copia els dons de l’Esperit Sant.
Amor, alegria, pau, paciència, fidelitat, humilitat, domini propi.
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SOLUCIONARI UNITAT 10:
1 E
 xplica què és una comunitat.
És un grup que viu unit per llaços de solidaritat.

2 E
 xplica què és l’Església, com s’hi entra a formar part i què és el més

característic.

L’Església és el Poble de Déu, es forma part d’ella per mitjà del baptisme i la confirmació.
L’Església es reuneix per celebrar l’eucaristia i segueix el manament de l’amor.

3 A
 quines tres persones va escriure Sant Pau?
Filemó, Tit i Timoteu.

4 E
 xplica el que has après de les primeres comunitats cristianes.
Estan formades pels primers cristians i n’hi ha per tot l’Imperi. Que els apòstols els escriuen per
transmetre’ls la fe i solucionar dubtes i problemes de la vida diària.

5 E
 xplica què és el matrimoni i com se celebra.
És una comunitat d’amor formada per un home i una dona perquè visquin feliços al costat
dels seus fills. Se celebra davant d’altres cristians i l’home i la dona fan una aliança d’amor
davant Déu.

6 C
 erca Hch 2, 43-47 i explica per què l’Església està considerada

comunitat de creients.

Els creients ho tenien tot en comú, venien les seves coses per donar-les als més pobres,
compartien el menjar, l’alegria. Eren una comunitat unida per llaços de solidaritat i pel seu amor
a Déu.
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SOLUCIONARI UNITAT 11:
1 Q
 uè és tenir vocació?
És respondre amb la nostra vida a la crida que ens fa una persona.

2 E
 xplica la vocació de Moisès.
Déu crida Moisès perquè es presenti davant el faraó i alliberi el poble de l’esclavitud. Davant
els dubtes de Moisès, Déu el tranquil·litza dient-li que estarà al costat d’ell.

3 Q
 uina és la vocació de Maria?
Ser la mare de Jesús.

4 Q
 uè ens va ensenyar Sant Agustí sobre Maria?
Que Maria és dona sense pecat perquè va portar Déu a les entranyes.

5 Què vol dir l’expressió de Maria «sóc l’esclava del Senyor»?
Que Maria reconeix la crida que li fa Déu i l’accepta sense condicions.

6 C
 erca Mt 19, 16-29 i explica el passatge a partir del que has après en

la unitat.

Resposta lliure. Jesús crida i posa condicions al seu seguiment.
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SOLUCIONARI UNITAT 12:
1 Q
 uè és l’esperança per als cristians?
És tenir la certesa que Déu està sempre al nostre costat, en els moments bons i en els dolents.

2 Q
 ui són els sants? Quan celebrem la seva festa?
Són cristians que estan al costat de Déu, que han viscut una vida molt semblant a la de Jesús.
1 de novembre.

3 Q
 uin el gran pas de la Història de la Salvació?
És la Resurrecció de Jesús, el pas de la mort a la vida.

4 Q
 uè representa l’infern?
Representa l’absència de Déu.

5 E
 xplica què és la Unció dels malalts.
És la preparació dels cristians malalts per trobar-se amb Déu. El sacerdot ungeix amb oli
les mans i el front del malalt. El sagrament dóna ànim i consol, perdona els pecats i recorda
la presència de Déu en la debilitat i el dolor.

6 C
 erca en l’Evangeli un passatge sobre la mort de Jesús, cita’l

i explica’l.

Resposta lliure.
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