© edebé

LA RUTA
DELS
LA
RUTA
DE
TREMPS
JERUSALEM

NOM:
CURS:

0

L’inici dels diorames
Fa més de dos mil anys, en un poble de la mediterrània, lluny d’aquí, va
néixer un personatge que ha marcat la història de la humanitat: JESÚS.
T’agradaria viatjar al país de Jesús? Com t’imagines les cases i els carrers?
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Per parelles, triem un lloc que volem representar.

MISSIÓ DE JESÚS
	
Riu Jordà: Joan bateja Jesús.
	
Llac de Genesaret: Jesús crida els seus deixebles.
	
Muntanya de les Benaurances: Jesús anuncia la
Bona Nova.
	Regió de Galilea: Jesús explica la paràbola de la moneda perduda.
	
Betsaida: Jesús guareix un cec.
	
Cafarnaüm: Jesús guareix el criat del centurió.
	
Llac de Genesaret: Jesús calma la tempesta. La pesca miraculosa.
ÚLTIMS DIES DE JESÚS A JERUSALEM
	
Muntanya de les Oliveres: Jesús entra a Jerusalem i és aclamat amb palmes.
	
Cenacle: Jesús renta els peus dels seus deixebles, dona el Manament de
l’Amor i comparteix el pa i el vi.
	
Hort de Getsemaní: Jesús prega. Jesús és arrestat.
	
Fortalesa Antònia: Jesús és jutjat i condemnat a mort.
	
Gòlgota: Jesús mor a la creu.
	
Sepulcre: les dones troben el sepulcre buit, Jesús ha ressuscitat!
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https://links.edebe.com/FhpCA
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INFÀNCIA DE JESÚS
Natzaret: anunci de l’àngel a Maria.
Betlem: naixement de Jesús en un pessebre.
	
Temple de Jerusalem: Josep i Maria troben Jesús
amb els doctors.

1

Benvingut a Palestina!

«L’any quinzè del regnat de Tiberi Cèsar, mentre Ponç Pilat era governador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, Filip, el seu germà,
tetrarca d’Iturea i de la regió de Traconítida, i
Lisànies, tetrarca d’Abilene, durant el pontificat
d’Annàs i de Caifàs, Déu va comunicar la seva
paraula a Joan, el fill de Zacaries, en el desert.
Joan anà per tota la regió del Jordà predicant un
baptisme de conversió per al perdó dels pecats,
tal com està escrit en el llibre del profeta Isaïes.»
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Lc 3,1-3

No entenc res, això
és un embolic!

Apunto els llocs que he trobat en el
mapa!

Nosaltres ho
resoldrem!

Qui és qui?

• Ponç Pilat

Grans sacerdots, els guies de la religió jueva.

• Herodes

Fill de Zacaries i Elisabet, preparava la vinguda del Mesies.

• Annàs i Caifàs

Representant de l’emperador romà.

• Joan

Rei que tenien els habitants de Palestina.
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Localitzo:

..................................
..................................

..................................
..................................

..................................

..................................

..................................
..................................

Aconsegueixo fotos actuals.

Desert de Judea

Riu Jordà
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..................................
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El camí de Natzaret a Betlem

Connecto el navegador per arribar a Betlem i marco el recorregut del GPS.
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Natzaret

Descobreixo la paraula amagada.
https://links.edebe.com/kFiA
Horitzontals
1. N
 om de la regió de Palestina que és més al nord.
1
2. Població de la qual era natural Maria.
1
3. L
 loc on es posa la palla per alimentar els animals.
4. V
 an ser els primers que van acudir a veure Jesús.
2
5. N
 om de la cosina de Maria a la qual va
anar a visitar.
3
6. R
 egió de Palestina on es trobava la
capital, Jerusalem.
4
7. Població en la qual va néixer Jesús.
5
Verticals
1. N
 om de l’àngel que va anunciar a Maria que 6
seria la mare del Mesies.
7

Aconsegueixo una foto actual.

Betlem
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Cercle de punts de vista
Identifico els personatges.

Quan Jesús tenia dotze anys, va anar a
Jerusalem a celebrar la Pasqua. Quan
se’n tornaven, no el van trobar i el van
anar a buscar.
El van trobar al Temple, assegut entre
els mestres de la Llei, escoltant-los i
fent-los preguntes. Tots els qui el sentien es meravellaven. En veure’l allà, la
seva mare li digué:
–Fill meu, el teu pare i jo et buscàvem
amb ànsia.
Ell els respongué:
–Per què em buscàveu? No sabíeu que
jo havia d’estar a casa del meu Pare?

..................................
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Lc 2,41-50
..................................

..................................

..................................

Imagino què pensen o com se senten…

Si jo fos Jesús, què pensaria?

• Maria:

• Josep:

• Els mestres de la Llei:

Comparteixo les meves respostes i decidim un títol per al quadre:
..........................................................................................................................................................................................................................................
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Vaig del riu Jordà al llac de Genesaret

Ordeno les citacions de Mt 4,18-22 i Mt 3,13-4,1.
el llac de
Tot caminant vora
rmans,
Galilea, veié dos ge
Simó Pere i Andreu.

A

rdà, a
Jesús anà vora el Jo
an.
fer-se batejar per Jo

i
Jesús sortí de l’aigua
sobre
l’Esperit Sant baixà
m.
Ell en forma de colo

Ells deixaren immediatament
les xarxes i el van seguir.
Mt 4,18-22
C

Aleshores l’Esper
it va
conduir Jesús al
desert.
G

F

Mt .......................................

Mt .......................................

D
Ordre textos: ................................................................................

Ordre textos: .................................................................................

Dibuixo el paisatge del llac de Genesaret, usant Google Maps, Street view o altres.
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E

Mt 3,13-4,1.
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Jesús els diu: «Veniu amb mi i
us faré pescadors d’homes».

D

B
Una veu del cel di
gué:
«Aquest és el meu
Fill, en
qui m’he complag
ut».
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Passeig per la vora del llac
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Creo un storyboard de la trobada de Jesús amb Mateu (Mt 9,9-13).

Quines altres persones es podrien trobar al llac?

Jesús també els va convidar a seguir-lo?

8

Alguns apòstols eren
pescadors.
Mateu era recaptador
d’impostos.
Tots som convidats a ser
amics de Jesús!
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Pujo a la muntanya i escolto el missatge!

Benaurats...
Els pobres d’esperit. •
Els humils. •
Els qui ploren. •
Els qui tenen fam
i set de justícia. •
Els compassius. •
1-12
Mt 5,
Els nets de cor. •
Els pacífics. •
Els perseguits per ser justos. •

xq

• Posseiran la terra.
• D’ells és el Regne del Cel.
• Déu se’n compadirà.
• Seran consolats.
• Seran saciats.
• D’ells és el Regne del Cel.
• Déu els anomenarà fills seus.
• Veuran Déu.

Aconsegueixo una foto actual.

Església de les benaurances
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Jesús convida els seus seguidors
a ser feliços amb un pla:
les B _ N _ U R _ N C _ S.
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Feliços els…

Feliços els…
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Alegria i celebració a casa
Comprenc la paràbola.

Si una dona té deu monedes de plata i en perd una, ¿no encén una llàntia i escombra la casa amb tota cura fins que la troba?
I quan l’ha trobada, ¿no convida les amigues i veïnes dient-los: «Veniu a celebrar-ho
amb mi: he trobat la moneda que havia perdut»? Igualment jo us dic que hi ha una
alegria semblant entre els àngels de Déu per un sol pecador que es converteix.
Lc 15,8-10

Abans:

Després:

Déu se sent així de content quan…

Perquè comprenguessin millor
què significa viure el Regne de
Déu, Jesús usava paràboles.

Invento una nova paràbola per transmetre aquest missatge.
10
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Què sent la dona?

5

Recorregut per Galilea

Dibuixo un símbol de la citació que més m’agrada:
Mt 8,23-27 - Lc 7,1-10

Em reuneixo amb els companys que han escollit la mateixa citació i contestem:
COM ACTUA JESÚS?

Gestos que fa:
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Paraules que diu:

Escolto els altres i apunto idees noves.
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Visito la regió de Judea

5

Investigo la regió de Judea.

Límits: .............................................................................................................
Capital: .........................................................................................................
Pobles i ciutats: .............................................................................
.........................................................................................................................................

Rius: ......................................................................................................................

Zaqueu se sent marginat per la societat. Però l’amor de Jesús el canvia, es converteix i
retorna els diners que havia cobrat de més. (Lc 19,1-9)
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Busco el testimoni d’una persona que hagi canviat la seva vida.
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Estic arribant a Jerusalem!

Comparo i contrasto dues escenes:

CELEBRACIÓ

© edebé

TEATRE

S’ASSEMBLEN
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

ES diferencien
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

CONCLUSIÓ
........................................................................................................................................................................................................................................
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Sopar al Cenacle
Reconec els gestos de Jesús i els relaciono amb les actituds de la pàgina 21.
JESÚS

AVUI

Jn 13,12-17; Jn 13,34-35

AVUI
© edebé

JESÚS

Mt 26,26-28

JESÚS

AVUI

Lc 22,39-42

14
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Del Cenacle al Gòlgota
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Acompanyo Jesús des del Cenacle fins a la creu. Per on passem? (Mt 26,26-27,61)

https://links.edebe.com/xBpwDy

Aconsegueixo les fotos actuals.

Cenacle

Hort de getsemaní
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Jesús viu!
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Trio una imatge i explico què significa.

Poso un títol a l’escena.
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Una experiència d’interioritat
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Em fixo en els colors, les formes, la llum, el cel, el terra, els arbres, les fulles…
d’aquests paisatges. Què em recorda? Quins sentiments em desperta?
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https://links.edebe.com/Eqa

Expresso lliurement mentre escolto la música:
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Elaborem els diorames

Preparem el diorama que hem triat en la fitxa 0.

https://links.edebe.com/kwDqh

MENT!

EL MO
T
A
B
I
R
R
A
HA

Material necessari:
Per a l’escena:
– Capsa de sabates.
– Papers de colors.
– Pintura i pinzells, colors, ceres, retoladors…
Per als personatges i els objectes:
– Pals de gelat, escuradents…
– Plastilina o rotllos de paper higiènic i boles
de porexpan o ninotets petits.

© edebé

Dibuixem un esbós de com serà el diorama.

Decidim els materials i colors que farem servir.
Som-hi!
– Decorem la capsa.
– Construïm i col·loquem els elements en

El nostre
diorama ja
està llest!
19

Projecte: organitzem l'exposició

9

Muntem el museu.
ABANS

Els amfitrions

Preparar la classe
per a l’exposició.
Personalitzo el Prèviament
meu full de mà. dissenyar un
esbós de com
distribuir-la.

Acollida dels
visitants. Donar la
Recollim la
benvinguda i guiar
classe.
les persones cap al
lloc de l’exposició.

Organitzar
Personalitzo el el recorregut
meu full de mà. i l’ordre dels
diorames.

Guiar els visitants
per l’exposició.
Presentar cada
Recollim la
diorama, respondre
classe.
les preguntes
o dubtes dels
visitants.

Elaborar cartells
amb els títols
Personalitzo el
dels diorames i
meu full de mà.
fletxes per guiar
la visita.

Diàleg amb els
visitants. Oferir
galetes i suc
als visitants i
comentar junts
el que més els ha
agradat o sorprès.

Recollim la
classe.

Crear fullets
i cartells per
Personalitzo el anunciar
meu full de mà. l’exposició i
repartir-los per
l’escola.

Comiat dels
visitants i
repartiment dels
diorames.

Recollim la
classe.

(Equip de
preparació i
acollida)

DURANT

Els guies
(Equip
d’organització
i guia)

Els relacions
públiques
(Equip
d’intendència
i relacions
públiques)
Els publicistes
(Equip de
publicitat i
comiat)

Valoració de l’experiència.
ElElmillor
millorde
detreballar
treballaren
engrup
grupha
haestat…
estat…

Podríem millorar…
20

DESPRÉS
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GRUPS

Retallables
ACREDITACIÓ
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LA RUTA DE

JERUSALEM

Les persones

Les persones

PREGUEN

COMPARTEIXEN

quan confien en Déu en situacions
difícils i li donen gràcies en tot
moment.

el que tenen i el que són quan posen
el seu temps i els seus béns al servei
dels qui ho necessiten.

Les persones

ESTIMEN
de debò els altres quan ajuden
tothom de la mateixa manera amb
generositat.
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Jo: __________________________
Convido:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
a visitar l’exposició de diorames
del país de Jesús.
Dia i hora:
_____________________________
Lloc:
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_____________________________
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Retallables

Hort de Getsemaní
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Cenacle

Betlem

Església de les Benaurances

Riu Jordà

Desert de Judea
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