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Editorial Casals

   ELS ÀNGELS, AMICS DE DÉU

S SE R AF I N
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Preguntarem als nens/es com han passat l’estiu, si comencen l’escola amb ganes, si algun 
dia han visitat Jesús o la Mare de Déu a l’església... Els demanarem si algun company/a 
del curs passat ha canviat d’escola i prestarem especial atenció als alumnes de nova 
incorporació.

El serafí que ens va acompanyar al llarg del curs anterior presentarà la nova mascota.

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.

a

Cançó per facilitar l’aprenentatge d’una manera amena.

Ordena les lletres i escriu el nom dels àngels. Després, observa la imatge del titella del 
serafí d’aquest curs i elabora el teu propi titella. (Encunys F. 1)



L'Anunciació, de B. Murillo.

L'Anunciació, de Fra Angélico.

Cançó d’àngels, d'A. Bouguereau.
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Imatge pera projectar a la pissarra digital.
Vídeo del relat bíblic.

Encercla la imatge que no es refereix a l’Anunciació.

Podem recitar junts aquesta oració per donar gràcies.
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Veurem el vídeo del relat bíblic de l’Anunciació, observarem la imatge principal i formula-
rem unes preguntes per aprofundir en la seva comprensió.

– Quins personatges apareixen a la imatge? Sabeu qui són? 
– Recordeu com saluda l’àngel a Maria? En quina oració diem aquesta salutació?
– En quina posició es troba l’àngel? Us sembla que li està explicant a la Mare de Déu al-

guna cosa important?
– Us sembla que a la Mare de Déu li agrada la visita de l’àngel? Creieu que sap qui l’ha 

enviat?
– Fixeu-vos bé en el cap i en les mans de la Mare de Déu, ¿us sembla que li està dient a 

l’àngel que sí o que no?
– Sabeu a qui representa el colom que descendeix sobre l’àngel i la Mare de Déu? 
– Us sembla que la Mare de Déu s’alegra del fet que Déu l’hagi escollit perquè sigui la 

Mare de Jesús, el Fill de Déu? 
– Com devia ser la Mare de Déu perquè Déu s’hi fixés?, amable?, sempre disposada a aju-

dar?, humil?...

Estimat Déu, et donem gràcies per escollir a Maria perquè fos la Mare del teu Fill. 
Ajuda’ns a confiar sempre en tu com va fer la Mare de Déu i com ens ensenya Jesús.

a
o
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JO TAMBÉ PUC REALITZAR BONES OBRES



Observa la imatge i, després, dibuixa’t ajudant un company/a.
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Recordarem als nens/es que Déu va escollir Maria perquè fos la Mare del seu Fill perquè era 
santa i bella des del principi (quan encara era dins de la seva mare santa Anna). La Mare de 
Déu va ser una dona perfecta en bondat, no va cometre mai cap pecat, per això diem que és 
plena de gràcia, la Immaculada.

En aquesta adaptació del relat bíblic de la Visitació observem un exemple de la bondat de la 
Mare de Déu.

La Visitació
L’àngel Gabriel també li va explicar a la Mare de Déu que la seva cosina Elisabet esperava 
el naixement d’un fill, que creixia al seu ventre des de feia sis mesos. Maria va decidir anar a 
visitar-la i, ràpidament, es va posar en camí cap a la ciutat de la muntanya on vivia Elisabet, 
ja que volia felicitar-la i ajudar-la.
A l’instant en què Maria va entrar a la casa d’Elisabet i la va saludar, el fill que aquesta porta-
va al ventre va fer un salt d’alegria i ella va exclamar: «Beneïda ets entre les dones, i beneït 
el fruit del teu ventre! Quina joia que vingui a visitar-me la Mare de Déu!».

a

Déu vol que ens estimem com Ell ens estima. Podem demanar als alumnes que ens diguin 
bones obres que han fet al llarg de la setmana. Cada vegada que un alumne hagi explicat una 
bona obra, tota la classe el felicitarà amb un fort aplaudiment.
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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.

   

No "em 'desempareu

No "em 'deixeu sol

No 'cridiß tant

    



Oració cantada i recitada per facilitar l’aprenentatge.

Localitza en la pregària les dues peticions que fem al nostre àngel custodi. Després, 
escriu-les resseguint les paraules puntejades.
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Explicarem a l’alumnat que Déu ens estima molt. Per això ens ha donat un àngel custodi a 
cada un, perquè ens cuidi, ens ajudi i s’estigui sempre a prop nostre. Podem esmentar al-
guns exemples: quan ens costi fer alguna bona obra (per mandra, por, vergonya...) podem 
demanar al nostre àngel custodi que ens doni força i valentia per realitzar-la. Després, és 
bo compartir amb ell la satisfacció i l’alegria per haver obrat correctament.

Demanarem als alumnes que memoritzin l’oració al seu àngel custodi. Amb l’aprenentat-
ge d’aquesta senzilla oració infantil, els nens i les nenes poden acomiadar el dia fent viva 
la presència de Déu al seu cor.

a

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.
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EL MILLOR AMIC



Cançó per facilitar l’aprenentatge en família.

Descobreix i escriu el gest d’amistat que representa l’ombra.
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Demanarem als nens/es que pensin en coses bones que han vist fer als seus companys/es: 
deixar els llapis de colors als altres, demanar perdó quan han fet alguna cosa malament, 
ajudar a recollir les joguines...

Per reforçar el valor de l’amistat, podem jugar al joc de mímica següent: «Quines coses 
fa un bon amic?» Un nen o una nena pensarà en alguna acció pròpia d’un bon amic (con-
solar, compartir, donar la mà...) i la representarà amb mímica als companys. La resta de la 
classe haurà d’endevinar de quina acció es tracta. Qui l’endevini, s’encarregarà de pensar 
i interpretar la següent bona acció.

Demanarem als alumnes que escoltin la cançó. Han de fixar-se bé en la lletra i observar 
que tracta d’accions pròpies dels amics. Una vegada coneguin la cançó, podem dema-
nar-los que representin amb mímica les accions que s’hi esmenten.

Valor: L’amistat.

El millor amic
Oh, quina alegria, que content que estic:
tinc, al meu costat, sempre un bon amic.

Se m’asseu a prop si em veu enfadat:
a fer-me somriure se’n surt aviat.
Si tinc cap secret me’l guarda, discret.
Si tinc un mal dia em fa companyia.

I si mai em passa que estic refredat
bufanda i abric em deixa de grat.

a

Lletra: Albert Jané

Música: Toni Ten




