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1 DÉU ENS DÓNA UN ÀNGEL

Editorial Casals

Explicarem als nens/es que Déu els estima sempre, igual que un pare o una mare estima
els seus fills. Déu no deixa d’estimar-los si alguna vegada no fan les coses bé, i és pacient,
perquè espera que aprenguin a fer-les com cal. Amb aquesta intenció, Déu dóna a cada
persona un àngel custodi que la cuida i l’ajuda.

El vostre amic serafí
Serafí, bon Serafí,
vine, vine, vine amb mi,
que m’agradaria molt
de tenir-te per veí.
Serafí, bon Serafí,
vine, vine cap aquí,
amb la teva companyia
anirem pel bon camí.
Serafí, bon Serafí,
no t’apartis mai de mi,
que m’enyoro sense tu,
ves qui ho havia de dir.

Es disposa d’aquesta oració per facilitar el seu aprenentatge d’una manera amena.
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Enganxa, al costat del serafí, una fotografia teva en què surtis somrient. Si no tens una
fotografia pots fer un dibuix.
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Demanarem als alumnes que observin la làmina i responguin les preguntes que els farem.
– Quants nens hi ha a la imatge? I quantes nenes? Creus que estan alegres perquè estan tots
junts a l’escola?
– De quins colors són les bates dels nens i les de les nenes? De quins colors són les vostres
bates?
– Què fan aquests nens i nenes? Qui hi ha amb ells a l’aula? Com t’imagines que és un àngel?
– Els nens i les nenes, estan atents fent les seves tasques?
– Una nena s’ha fet mal a la mà i no pot dibuixar. Com l’ajuda el seu amic? Està content de poder-la ajudar? Vosaltres també ajudeu els amics? A quines altres persones podem ajudar?
– Observeu la classe: Està neta i endreçada? És més maca així que quan està bruta i desendreçada?
– Sabeu qui ens envia els àngels?

Imatge per projectar a la pissarra digital.
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Agrupa el nen i la nena que mostren un gest d’amistat.
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Podem recitar junts la següent oració d’agraïment.

Estimat Déu Pare, gràcies pels àngels que ens envies perquè ens cuidin i
acompanyin. Gràcies també per tots els amics de la classe. Ajuda’ns en aquest
nou curs a ser bons amics.
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Llegirem a l’alumnat una breu narració sobre un nen i el seu àngel de la guarda. A continuació,
formularem algunes preguntes per aprofundir en la història.

En Miquel i l’àngel de la guarda
Un dia en Miquel estava amb els amics i amigues al pati
de l’escola i esperava amb impaciència el seu torn per
pujar al gronxador. Finalment ja li tocava! Va començar a
gronxar-se i es balancejava cada vegada més de pressa.
Que divertit! Tot d’una, la mestra va picar de mans i va
cridar els nens perquè tornessin a classe. L’hora del patí
s’havia acabat. En Miquel s’ho havia passat molt bé, però
alguns dels seus amics semblaven tristos.
–Per què no heu jugat amb mi al gronxador? –els va demanar obrint molt els ulls.
–Teníem por de caure –li va respondre en Marc.
En Miquel els va explicar que, quan era més petit, també

tenia una mica de por, però amb l’ajuda del pare i de la
mare havia après a gronxar-se. A més, tal com li havien
explicat els pares, ell tenia un amic molt especial que el
protegia. No el podia veure, però sabia que sempre era al
seu costat.
–I qui és aquest amic? –va preguntar-li l’Anna.
–És el meu àngel de la guarda. Sempre m’ajuda i té cura
de mi. Vosaltres també teniu un àngel. Tots en tenim un!
Si quan sou al gronxador penseu que ell us acompanya,
no tindreu por. Ells us donarà valor i us cuidarà –els va explicar en Miquel, tot recordant les paraules que li havien
dit el pare i la mare.

Explicarem als nens/es que hi ha coses que existeixen però que no es poden veure. Com
les podem representar en un dibuix?
a) L’aire: es pot representar dibuixant una fulla moguda pel vent.
b) La música: es pot representar dibuixant un nen ballant.
c) L’olor d’un perfum: es pot representar dibuixant un flascó de colònia.
d) Un àngel: es pot representar dibuixant un jove amb ales.
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Fes boletes amb paper de seda de color blanc i enganxa-les a les ales de l’àngel.
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ÀNGEL DE LA GUARDA
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Demanarem als alumnes que escoltin i memoritzin l’oració a l’àngel de la guarda. Amb els
nostres ulls no podem veure els àngels, però sabem que hi són. Per mandat de Déu ens
acompanyen per ajudar-nos a ser valents i bondadosos.

Àngel de la guarda
Àngel de la guarda,
dolça companyia,
no em desempareu
ni de nit ni de dia.
No em deixeu sol/a
perquè em perdria.

Es disposa d’aquesta oració per facilitar el seu aprenentatge d’una manera amena.
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Pinta el pijama del nen (si ets un nen) o de la nena (si ets una nena) que resa al seu àngel
de la guarda abans d’anar al llit.
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AMICS I AMIGUES
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Demanarem als alumnes que escoltin la cançó. S’han de fixar bé en la lletra i observar que
tracta sobre l’amistat, un valor molt important per ser feliços. Els amics s’estimen, s’ajuden, comparteixen coses, juguen plegats...
Podem llegir la següent cita de la Bíblia de l’aula:

«Un amic fidel és un refugi segur; qui el troba, ha trobat un tresor». (Sir 6, 14)
Per acabar la sessió, aprendrem tots junts les dues primeres estrofes de la cançó. Després, asseguts en cercle, la cantarem. Quan es digui la paraula «amic» assenyalarem els
companys que tinguem als costats i quan es digui la paraula «grapat» picarem de mans.

Valor: L’amistat.
Amics i amigues
Amic, amic, amic,
et demano que escoltis això que et dic.
Amic és ben veritat:
si et retrobo cada dia sento felicitat.
Amiga, amiga, amiga,
si et retrobo cada dia sento molta alegria.

Lletra i música: Raül Benéitez
Adaptació: Toni Ten

Cançó per reforçar l’aprenentatge en família.
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Enganxa al costat del nen i la nena els adhesius que mostren coses que t’agrada fer amb
els amics. (Adhesius F.5)
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