
1. Som iguals o diferents?

Tots tenim noms diferents. Ens agraden coses diferents. El nostre color  

de la pell, del cabell, dels ulls també és diferent. No fem la mateixa alçada 

ni pesem el mateix. Ni tampoc pensem el mateix sobre moltes coses.

Però també tenim coses que són iguals. Tenim gent a prop nostre que ens 

estima, i a tots ens agrada estar junts i jugar amb els amics i les amigues.

6 UNITAT 1
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1. Som iguals o diferents?

Som molt diferents

Quan comença un nou curs, la mestra o el mestre s’ha d’aprendre de 

memòria els noms dels seus alumnes, els seus rostres… Ho fa amb 

il·lusió perquè sap que seran els seus companys de camí al llarg  

del curs. A més, sap que tots els nens i les nenes tenen noms diferents, 

rostres diferents, gustos diferents, qualitats diferents. També la seva 

alçada és diferent: hi ha nens i nenes més alts i d’altres de més baixos.  

Uns porten ulleres i, altres, aparells d’ortodòncia. I això és bonic i divertit, 

perquè el viatge del curs serà més emocionant. També sap que no tots 

els nens i les nenes pensen igual, ni tenen les mateixes preferències: a 

uns els agrada més una assignatura que una altra, uns tenen més facilitat 

per a l’esport o per a les matemàtiques… 

I en el seu temps lliure, també fan coses diferents: uns prefereixen 

practicar un esport, altres anar al cinema, altres jugar amb els amics  

en un parc…

Les persones

DE QUÈ PARLAREM?

les coses poc
importants

les coses
importants

som diferents en som iguals en
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A prop nostre hi ha nens i nenes que els seus pares, i potser també ells, 

han nascut a altres països. Van venir a Catalunya per poder viure com 

nosaltres, sense guerres, per estar en un lloc on poder treballar, menjar  

i que els seus fills i les seves filles puguin anar a l’escola per aprendre 

moltes coses. 

•  En què som diferents les 
persones?

•  Penseu que són bones les 
diferències? Per què? 

•  Quines coses creieu que us fan 
diferents dels altres? Us agrada?

•  És possible que el vostre millor 
amic o amiga sigui més alt o alta 
que vosaltres, li agradi practicar 
un esport diferent al que us agrada 
a vosaltres o que el seu pare hagi 
nascut en un país llunyà?

Reflexioneu-hi
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Tots tenim una història ben diferent. Ens agrada saber la història  

dels nostres companys i companyes de classe. També volem explicar  

la nostra. Això farà que ens coneguem millor i ens estimem més.

Apreciarem les seves coses i ells també valoraran les nostres. 

•  Quines coses us agraden dels 
vostres amics o amigues?

•  Què us ha cridat més l’atenció de 
les coses «diferents» dels vostres 
companys o companyes? 

•  Coneixeu algú que hagi nascut a un 
lloc diferent? Sabeu a quin país? 
Quina llengua parla?

•  Us agrada tenir amics i amigues 
diferents a la classe? Per què?

Reflexioneu-hi



Fa molts anys, un home que es deia Jesús de Natzaret va voler 

escollir un grup d’amics. En el grup hi havia homes i dones i no  

n’hi havia cap que fos igual: uns eren pescadors, altres, pagesos  

o cobradors d’impostos…

Dos d’aquests amics es deien Pere i Andreu. Eren germans i feien  

de pescadors al llac de Tiberíades.

S’hi van afegir en Jaume i en Joan, que era el més jove de la colla.  

Un altre seguidor de Jesús es deia Mateu, i era cobrador d’impostos. 

Felip i Bartomeu eren una parella inseparable. En Tomàs també era 

del grup, i estava disposat a seguir Jesús com fos, tot i que era una 

mica tossut. Judes també va ser al principi de la colla de Jesús, però 

després se’n va allunyar.

En el grup també hi havia unes quantes dones: Maria de Natzaret, 

que era la mare de Jesús, Maria Magdalena, Marta i Joana, la qual era 

família de Jesús. 

Formaven un grup i sempre anaven junts. Parlaven, s’escoltaven, 

compartien i seguien el camí que Jesús els indicava. 

Eren els seus deixebles.

L’Evangeli ens explica… 

UNITAT 110
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•  Jesús es va envoltar d’amics i 
amigues, i tots ells eren diferents. 
Va fer una bona colla, com si fos la 
nostra classe. Vosaltres, a més de 
la vostra classe, pertanyeu a 
alguna altra colla?

•  Si Jesús hagués d’anar avui a 
buscar deixebles, on creieu que els 
aniria a cercar? Quins oficis us 
sembla que tindrien?

•  En què creieu que es fixava Jesús 
quan escollia els seus amics?

•  Com penseu que es va sentir  
Jesús quan Judes va deixar de 
seguir-lo?

•  A tots us agrada fer coses,  
i segurament seran diferents a  
les dels vostres companys i 
companyes. Quines són les vostres 
aficions? Us agrada fer-les sols o 
preferiu fer-les amb els amics i les 
amigues?

•  Tots tenim coses bones. Quines 
són les vostres qualitats?

Reflexioneu-hi
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 1   Jesús va envoltar-se d’amics i amigues perquè l’ajudessin. Alguns 

d’ells van ser Jaume, Tomàs, Judes, Maria, Maria Magdalena, Marta, 

Joana. Busca a la sopa de lletres el nom de sis més. Després escriu-los 

tots en el teu quadern.

 2   Jesús es va buscar amics. Alguns d’ells eren pescadors i els va trobar 

a la vora d’un llac, pescant amb les seves barques. 

Dibuixa l’escena.

 3   Quins eren els oficis que tenien els deixebles de Jesús? Quins altres 

oficis podien tenir? Escriu el nom dels oficis i busca imatges que els 

representin.

 4   Imagina’t que tens Judes al teu davant i li vols explicar per què val  

la pena seguir sent amic de Jesús. Què li diries? Dibuixa’t i escriu una 

bafarada amb el text.

B P R T I P S B

A N D R E U Z G

R L F P E R E I

T E M A T E U F

O N A R J O P E

M L X C O R E L

E E D R A U N I

U C X R N C M P
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Tots som iguals 

Que tots siguem iguals no és el contrari al que hem dit i reflexionat 

abans. Tot i que hi ha tantes diferències de gustos, cares, noms  

i qualitats en el grup de la nostra classe, ara hem de dir ben fort que  

no som tan diferents ja que, en realitat, en les coses més importants  

que tenim, tots som iguals.

Tots els nens i les nenes, encara que parlem llengües diferents, 

mengem coses diferents, i el nostre nom i color de la pell siguin 

diferents, tenim els mateixos drets: menjar, anar a l’escola, que algú tingui 

cura de nosaltres i ens porti al metge quan estem malalts. I també  

tenim dret a sentir-nos estimats per tota la gent que hi ha a prop nostre.

Si respectem els drets dels altres, serà més fàcil que respectin també 

els nostres drets.
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•  D’aquestes coses que hi ha 
dibuixades, quines dues creieu que 
són més importants? Penseu-hi.

•  Quines coses ens diferencien més 
dels altres, les coses que es veuen 
o les coses més profundes?

I quines són les coses importants que ens fan ser iguals? Tenim uns ulls 

per mirar, orelles i boca per escoltar i parlar, un cervell per pensar, unes 

mans per fer el bé i ajudar els altres, un cor per estimar i fer feliços els 

altres, ganes de conèixer qui és Déu, una vida que s’ha de respectar,  

i moltes ganes de ser feliços. Aquestes són les coses més importants  

que tenim totes les persones, i que fan que tothom sigui igual.

 6   Escriu les tres coses més importants que feu a la vostra classe.

És
serbona més

que

rica.

persona important

Reflexioneu-hi

persona
una

 5   Ordena bé les paraules següents i escriu la frase.
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Res val més que una persona 

La vida de qualsevol persona té més valor que totes les riqueses, diners  

i coses de valor que puguis imaginar.  

No importa si ets una persona rica o pobra, sàvia o poc intel·ligent, 

molt famosa o desconeguda. Qualsevol persona val més que totes les 

riqueses del món. 

Als ulls de Déu tots valem molt i tots som iguals.

Un dia, parlant a la gent, Jesús va dir: 

Mireu les flors del camp, o els ocells del bosc. Són 

bonics i alegren la vista; però vosaltres valeu més que 

tots els ocells del bosc i que totes les flors del camp.  

I el vostre Pare del Cel us estima.

Mateu 6, 26 (Text adaptat)
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Un dia, Jesús, quan es trobava enmig d’un grup de persones grans  

i dels seus amics, va haver d’ensenyar una lliçó molt seriosa a les 

persones més famoses del seu temps.

L’Evangeli ens explica… 

Un dia, un dels amics de Jesús li preguntà:

–Escolta, mestre, qui és per a tu el més important?

Llavors Jesús cridà un nen i el va posar enmig de la 

rotllana de les persones grans.

Es va fer un gran silenci. I Jesús, agafant aquell nen 

de la mà, digué a totes les persones grans:

–Us ho dic de debò, si no us comporteu com un 

nen, com una nena, si no teniu un cor bo com aquest 

nen, no entrareu en el Regne del Cel, no sereu els  

seus amics.  

Mateu 18, 1-5 (Text adaptat)
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Què hi devia veure Jesús en aquell infant? Per fora era dèbil, 

desemparat, potser anava mal vestit i brut. Però Jesús mirava les 

persones per dins, perquè hi veia moltes coses bones, que valien més 

que les coses de fora, com per exemple, ser fort, guapo o tenir molts 

diners.

Jesús valora les coses de dins, 

aquelles coses importants que  

fan que tots siguem iguals. 

També els nostres mestres  

i professors valoren tots els 

alumnes de la classe per 

les coses bones que tots 

tenim, i per com ens 

esforcem per ser més 

bones persones.  

•  Sabríeu dir què significa la paraula 
respectar? 

•  Jesús respectava tothom.  
I vosaltres? Poseu algun exemple 
que hagi passat a la classe o a 
casa vostra.

•  Com us sentiu quan us respecten? 

•  Com creieu que se sent un 
company quan no se’l respecta? 
Vosaltres com us sentiríeu?

•  Digueu les quatre coses més 
importants de les següents: tenir 
moltes joguines, tenir ulls per 
veure-hi, xutar molt bé, ser un bon 
company o companya, ser el primer 
o la primera de la classe, esforçar-
se per ser cada dia millor, fer 
feliços als de casa, ser la més alta 
o el més alt  de la classe.

•  Per què creieu que Jesús estimava 
molt els nens i les nenes?

Reflexioneu-hi
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 7   Escriu quatre coses que fas i que t’ajuden a ser millor o més 

important. 

 8   Tens algun objecte a l’escola o a casa que per a tu sigui molt 

important? Quin? Tenir-lo et fa ser millor que els altres?

 9   Descriu una situació que t’hagi passat i pensis que no has actuat 

correctament. Què canviaries? Pots escriure-ho o representar-ho en 

vinyetes, com si fos un còmic.

 10   Dibuixa’t a tu. A sota del dibuix escriu-hi les paraules que Jesús  

va dir un dia a les persones grans que envoltaven un nen.

 11   Fixa’t en aquesta  

imatge, quines coses  

poden tenir iguals  

aquests nens?

 12   Ordena les paraules següents i escriu la frase:

som Totsimportants.

en més

iguals

coses les



        HE APRÈS…
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 Les persones podem ser 

molt diferents en les 

coses de fora, com el 

color de la pell o la 

nostra alçada. Però en les 

coses importants som 

iguals: tenim una vida, 

gent que ens estima, un 

cap per pensar i un cor 

per estimar-nos.

El grup d’amics de Jesús també  

era molt diferent, com els alumnes 

d’una classe. Però tots volien ser 

bones persones, seguir Jesús i 

aprendre a fer el bé. Hem après el 

nom d’uns quants amics i amigues 

de Jesús.

Jesús estimava els nens  

i les nenes, perquè veia en 

ells les ganes de ser bons.


