
 
 

FORMACIÓ PER A CATEQUISTES DE CONFIRMACIÓ I ANIMADORS DE 

PASTORAL AMB ADOLESCENTS I JOVES 
DELEGACIONS DIOCESANES DE CATEQUESI I JOVENTUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com ajudar a viure la fe 

als adolescents 

(Recursos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 QÜESTIONARI: A què dediques el temps lliure? 

 
1. Calcula aproximadament les hores de temps lliure de que disposes 
 
2. D’aquestes hores, quantes dediques a les activitats realment lliures, és 

a dir, triades per tu ? 
 
3. Distribueix les hores de temps lliure en els següents àmbits: 

+ Esport 
+ Cultura (música, lectura, teatre, cinema, fotografia) 
+ Associacionisme 
+ Hobbies 
+ Descansar 
+ Veure la televisió 
+ Estar amb els amics 
+ Sortir de marxa 

 
 

4. Pertanys a algun tipus d’associació? 
 
5. Quina creus que és la principal finalitat del temps lliure? 

 
6. Coneixes l’oferta de serveis de temps lliure de la teva ciutat, poble o 

barri? 
 

7. Tens algun mitjà per a informar-te d’aquesta oferta?  
 

8. On aniries per rebre informació d’aquest tipus? 
 

9. Creus que disposes d’una oferta de temps lliure adeqüada als teus 
interessos? 

 
10. Què creus que li falta a l’oferta de temps lliure del teu entorn? 

 
11. Estàs relacionat d’alguna manera amb l’educació en el temps 

lliure? 
 

12. Què creus que demanen els usuaris de l’oferta de temps lliure a 
la qual hi participes? 

 



LA MEVA INFÀNCIA... 
 
 
Objectius 
Reflexionar sobre la propia història 
Autoconeixement 
 
Material 
Full amb les frases inacabades 
 
Temps 
Mínim 30 minuts 
 
Desenvolupament 
Es dóna el full de frases a cada participant i es deixen 6 minuts de temps personal i en silenci per completar 
les frases. Un cop s’ha fet això, es fa la posada en comú i s’inicia un debat sobre què és el que es considera 
important durant la infància, quin record de la infància es té, etc... 
 
Paper del dinamitzador/a 
Explicar la dinámica 
Provocar l’extracció dels valors de cadascuna de les coses que diuen en la posada en comú 
 
Feines prèvies 
Fotocopiar el full de frases 
 
Avaluació 
Participació activa de tothom 
Arribada a l’extracció de conclusions i valors personals fruit de la reflexió 
 
 
LA MEVA INFANCIA 
 
El que més m’ha agradat... 
El que menys m’ha agradat... 
Els meus pares... 
El meu joc preferit… 
La meva cançó favorita... 
De l’escola recordo... 
Els meus amics eren... 
El meu conte preferit… 
Les meves amigues eren... 
El programa de TV que més m’agradava... 
La pel·lícula que més em va agradar... 
De l’esplai recordo... 
A les colònies o excursions... 
Recordo les meves vacances de... 
Canviaria... 
Estimava amb bogeria... 
Somniava amb... 
El que cada any demanava per Reis... 
Les meves pors... 
De gran volia ser... 
En el temps lliure... 
El meu primer amor... 
 
Els infants d’ara i d’abans... són diferents, són iguals? Per què??? 



 

Persones significatives a l’actualitat Motius pels que les valores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persones significatives 
fa 5 anys 

Tipus de relació Motius de valoració 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 



 
Jo valoro de mi 
actualment 

Valorava en els altres 
fa 5 anys 

Influències 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Valors que admiro en 
els altres actualment 

Sa’assemblen als 
meus? 

Diferències 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



LA BOTIGA DELS SOMNIS  
(extret de www.elrebost.escoltesiguies.org. Proposat per l’agrupament escolta Sant Adrià. Barcelonès) 

Objectius 
� Ser conscient de les pròpies necessitats 
� Oferir les pròpies habilitats al grup 

 
Material  
Bolígrafs  
Targetes-productes-regal 
 
Temps 
Mínim 30 minuts 
 
Desenvolupament 
És una botiga imaginària on cadascú, de forma personal, ofereix les seves qualitats i demana, 
“compra” qualitats que necessita. S’ambienta en una botiga on podem trobar de tot però res 
material.(En el full adjunt trobareu les targes amb els “productes”. El responsable pot fer de 
venedor/a). De manera individual, cada monitor/a haurà de passar per la botiga i comprar allò que 
ell/a cregui que li cal (paciència, tranquil·litat, saber delegar...). Per tal de poder emportar-se 
aquesta qualitat cal que n’ofereixi una virtut a canvi (alt grau de compromís, il· lusió...) 
 
En cas que algú quedi bloquejat, la resta del grup pot ajudar-lo. 
 
L’ideal és que cada responsable “personalitzi” els productes, escrivint-hi les habilitats que creu que 
el grup de monitors/es amb qui treballa necessita, és per això que us oferim el full amb els 
productes en blanc perquè sigui omplert segons les necessitats; us proposem, però algunes: 
 

� Animar els infants 
� Tocar de peus a terra 
� Saber delegar 
� Molta implicació en el projecte 
� Treballar amb constància 
� Treballar discretament 
� Valorar les opinions dels altres 
� Dedicar temps a l’organització 
� No creure’s imprescindible 
� Implicació en la parròquia/escola... 
� Tranquil·litat 
� Dedicació 
� Fermesa en les decisions preses 
� Posar els límits ben clars 
� Creativitat 
� Seguretat en la tasca a fer 
� Reflexionar sobre la feina educativa 
� Dedicar temps a la formació 
� ... 

 
Un cop fet tot l’exercici estaria bé que es pensés quin tipus de formació necessitaria realitzar 
cadascú per poder millorar les seves habilitats. 
 



Paper del dinamitzador/a 
� Explicar la dinàmica 
� Muntar la botigueta amb els productes corresponents 
� Tenir una proposta feta per si el grup es bloqueja 

 
 
Feines prèvies 

� Fotocopiar i retallar productes “en blanc” per ser omplerts durant la dinàmica 
� Muntar la botigueta amb els productes corresponents 
� Tenir una proposta feta per si el grup es bloqueja 

 
Avaluació 
Per valorar la dinàmica hauriem d’observar els següents aspectes: 

� Grau de participació de tots els monitors/es 
� Rapidesa de cada participant en la resolució de l’exercici 
� Si s’ha estat capaç d’arribar a establir algun tipus de formació per millorar les habilitats de 

cadascú  
 
 
 



 
   

   

   

   

   

 

 

   

  

   

 
  

   



I QUÈ HI DIU DÉU, DEL COMPROMÍS? 
(autora: Eli Carrasco) 

 
Cristianisme 

• El servei té la seva font i inspiració en el servei de Jesús. 
Mt 20, 28 
Mc 10, 45 
Lc 22, 27 
 
• És signe del deixeble autèntic, l’actitud essencial del cristià. 
Mt 20, 26 ss 
Mt 23, 8-11 
Mc 9, 35 
Mc 10,42-45 
Lc 22, 22-27 
Jo 13, 12-17 
1Te 2, 3-12 
 
• El servei cristià és fruit de l‘amor. 
Rm 9, 3 
Rm 12,13 
Ga 5, 13 
1Tm 5, 9-10 
Hb 13, 12 
1 P 4, 9-10 
 
• La seva realització plena és la donació de la vida pels altres. 
Mc 9, 35 
Mc 10, 44 
Lc 22, 26 
Jo 12, 15 ss 
 
Islam 
 

La piedad no estriba en que volváis vuestro rostro hacia el Oriente o hacia el Occidente, 
sino en creer en Alá y en el último Día, en los ángeles, en la Escritura y en los profetas, en 
dar de la hacienda, por mucho amor que se le tenga, a los parientes, huérfanos, 
necesitados, viajeros, mendigos y esclavos, en hacer la azalá y dar el azaque*, en cumplir 
con los compromisos contraídos, en ser pacientes en el infortunio, en la aflicción y en 
tiempo de peligro. ¡Ésos son los hombres sinceros, ésos los temerosos de Alá! 
 
Sura 2, vers 177 (l’Alcorà) 
*Azaque: Donatiu per als necessitats. 
www.intratext.com/X/ESL0024.htm 

 

Judaisme 
Els jueus, per la seva fe, es comprometen a complir els 613 preceptes recollits en el 
Deuteronomi. El judaisme, però, considera els manaments com unes regles bàsiques que 
tothom ha de complir per ser feliç ell mateix i els altres. 
 

1 Déu va donar al poble d'Israel aquests manaments:  
2 -Jo sóc el Senyor, el teu Déu, qui t'ha fet sortir del país d'Egipte, la terra on eres esclau.  
3 »No tinguis cap altre déu fora de mi.  
4 »No et fabriquis ídols; no et facis cap imatge del que hi ha dalt al cel, aquí a baix a la terra o en les 

aigües d'aquí a baix. 5 No els adoris ni els donis culte, perquè jo, el Senyor, el teu Déu, sóc el Déu-gelós: 



demano comptes als fills de les culpes dels pares fins a la tercera i la quarta generació dels qui no 
m'estimen. 6 Però, per als qui m'estimen i guarden els meus preceptes, mantinc el meu amor durant un miler 
de generacions.  

7 »No juris en fals pel nom del Senyor, el teu Déu, perquè jo, el Senyor, no tinc per innocent el qui jura en 
fals pel meu nom.  

8 »Recorda't de consagrar-me el repòs del dissabte. 9 Tens sis dies per treballar i fer totes les feines que 
calgui, 10 però el dia setè és el dia de repòs, dedicat al Senyor, el teu Déu. No facis cap treball ni tu, ni el teu 
fill, ni la teva filla, ni el teu esclau, ni la teva esclava, ni cap dels teus animals, ni l'immigrant que resideix a la 
teva ciutat. 11 Perquè en sis dies el Senyor va fer el cel, la terra, el mar i tot el que s'hi mou, però el dia setè 
va reposar: per això el Senyor ha beneït el dissabte i l'ha consagrat.  

12 »Honra el pare i la mare. Així tindràs llarga vida en el país que et dóna el Senyor, el teu Déu.  
13 »No matis.  
14 »No cometis adulteri.  
15 »No robis.  
16 »No acusis ningú falsament.  
17 »No desitgis la casa d'un altre. No desitgis la seva dona, ni el seu esclau, ni la seva esclava, ni el seu 

bou, ni el seu ase, ni res del que li pertany.  
 
Ex 20, 1-17 
 www.bibliacat.aztecaonline.net  
www.serjudio.com  
 
 

 
Per pensar...  

• Quins punts trobem en comú amb els textos de les diferents tradicions? 
• Aquests textos foren revelats fa centenars d’anys. Si Déu es revelés avui, a quins 

compromisos cridaria? 
• Segons els textos sagrats, com ha de ser una persona compromesa? O què ha de 

fer? 
• Fes un llistat de persones que consideris que són realment compromeses, i digues 

amb què o qui s’han compromès. Poden ser anònimes o conegudes. 
• Has tingut mai experiència de “compromís”? 
• Què diu la teva confessió religiosa sobre el “compromís” o el “servei”? 
• Amb quines coses et sents compromès/a? 
• Què et porta a prendre aquests compromisos? 

 
 
 
Si vols meditar... 

 
 
Abans de res, fes silenci (també pots posar una música relaxant i molt fluixeta i llum 
indirecta). Concentra’t en la respiració. 
 
Seu en una postura còmoda: esquena recta, braços estesos i colzes rectes. 



 
Si vols, pots anar repetint el mantra: “Ong namo guru dev namo”. 

 

 
 
Mentre repeteixes el mantra o estàs en silenci, pendent de la respiració, pressiona 
alternativament cada dit amb el dit gros, de manera que de tant prémer la punta del dit 
gros, en deixar de fer pressió, quedi blanca. 
Mentre prems els dits també pots dir les síl·labes següents: 
SA: Pressiones l’índex amb el polze (saviesa) 
TA: Cor i polze ( paciència) 
NA. Anular i polze (energia) 
MA: Petit i polze (comunicació) 
 
En cada so i moviment, concentra’t i sent com una energia entra per la coroneta i surt pel 
tercer ull (espai entre els dos ulls). Aquesta energia segueix un recorregut en forma d’L i 
fa la connexió entre la glàndula pineal i la pituïtària. 
 
Aquesta meditació fa servir els sons primaris i bàsics, i representa un cicle complet: 
SA: Infinitat, cosmos, totalitat 
TA: Vida, existència, creativitat 
NA: Destrucció, mort 
MA: Regeneració, renaixement 
 
Aquesta meditació consta de tres tipus de to o veus. Es comença amb veu normal durant 
3 minuts, després durant 3 minuts en veu baixa, com un xiuxiueig, i 3 minuts en silenci. 
Després es fa en sentit contrari. 
 
Practicar aquesta meditació/exercici de ioga porta un equilibri mental i carrega d’energia 
positiva. Amb la pressió dels dits s’alternen les polaritats elèctriques, atès que l’índex i 
l’anular tenen polaritat negativa elèctrica en relació amb els altres dits. 
 
www.yogaflow.org/meditaciones-yoga/meditacion_kirtan-kirya.html 
 
 
 



Si vols fer contemplació... 
 
Troba una postura còmoda, tanca els ulls. Se’t convida a guardar silenci. Intenta, en 
primer lloc, fer silenci, el silenci més total, tant de cor com de ment. Si tens dificultats, 
posa una música relaxant ambiental i en la mesura del possible enfosqueix l’espai on ets. 
 
El següent exercici és una fantasia simbòlica: 
 
“S’ha encarregat a un escultor que faci una escultura teva. L’estàtua ja està llesta i tu 
passes per taller de l’escultor per fer-li una ullada abans que aparegui al públic. L’escultor 
et dóna la clau del lloc on es troba guardada l’estàtua. Pots, d’aquesta manera, 
contemplar-la sense que ningú et molesti i examinar-la durant tot el temps que et vingui de 
gust. 
 
Obres la porta... El taller està a les fosques... Allà al mig, s’aixeca la teva escultura, 
coberta amb un llençol... T’apropes a ella i enretires el llençol. 
 
Fas unes passes enrera i la contemples. Quina és la teva primera impressió?... Et sents 
satisfet o descontent?... Observa tots els detalls de la teva estàtua... El seu tamany... els 
materials amb els quals ha estat feta... Dóna voltes al seu voltant... mira-la apropa’t i fixa’t 
en els detalls... Toca-la... observa si és suau o tosca... freda o calenta al tacte... Quina és 
la part de l’estàtua que més t’agrada?... Quina et desagrada?... 
 
Digues-li alguna cosa... què et respon?... què li dius tu seguidament?... Continua parlant 
mentre l’estàtua o tu tingueu alguna cosa a dir... 
 
Ara converteix-te en estàtua... Et ve de gust ser una estàtua?... Quin tipus d’existència 
portes com a estàtua?... 
 
Imagina ara que, mentre ets estàtua, entra Jesús al taller... Què veu en tu?... Què sents 
mentre Ell et mira? Què et diu? Què li respons?... Continua el diàleg mentre Jesús o tu 
tingueu alguna cosa a dir... Passada una estona Jesús marxa... Ara, torna de nou a ser tu 
i mira de nou l’estàtua... S’ha produït algun canvi en l’estàtua?... Ha canviat alguna cosa 
en tu o en els teus sentiments?... 
 
Ara,  acomiada’t de l’estàtua... un minut i després obre els ulls” 
 
Les fantasies o imaginacions, així com els somnis, són instruments útils per aprendre sobre un 
mateix donat que en elles projectes el teu veritable ser. Per aquesta raó, quan comparteixes les teves 
fantasies amb algú o amb un grup estàs, probablement, revelant quelcom  més íntim sobre tu mateix 
que si manifestessis secrets profunds que guardes zelosament per a tu sol. 
 
Les fantasies no es limiten a projectar allò que penses de tu mateix. D’alguna forma misteriosa 
aconsegueixen canviar-te! De vegades surts d’una fantasia adonant-te que has canviat... no saps 
exactament com ni per què, però el canvi s’ha produït... És possible que en la fantasia proposada 
notis que ha canviat la teva relació amb Déu, que s’ha aprofundit, malgrat siguis incapaç d’explicar 
com i perquè. 
 
No et donis per satisfet amb viure aquestes fantasies només un sol cop. Si vols extreure tota la 
utilitat que amaguen, hauràs de repetir-la amb freqüència. 
 
Per tant, dóna ales al teu instint creatiu i inventa les teves pròpies fantasies simbòliques. 
(MELLO, A (1978): Sadhana, un camino de oración. Santander, ed. Sal Terrae.) 



 
 

 
 

Si vols pregar... 

 

Si jo parlés un llenguatge atractiu per a la mainada, 
si les meves paraules els engresquessin, 
però no els estimés, 
seria fals amb mi mateix i amb ells. 
 
Si tingués el do de la simpatia, 
i trobés mil maneres de fer-los feliços, 
però no els estimés, 
no em serviria de res. 
 
Si els repartís totes les meves coses, 
però no els estimés, 
em trobaria més buit que mai. 
 
Si posés al seu servei totes les qualitats que puguin tenir, 
però no els estimés, els estaria enganyant. 
 
Començo a estimar la mainada 
quan no els considero inferiors; 
quan no busco el meu profit ni el meu prestigi; 
quan no els vull fer iguals a mi; 
quan no sóc un obstacle perquè puguin viure com a infants. 
 
Els començo a estimar 



A LA RECERCA DE LA FELICITAT  
(extret de PUIG, I: LISA: A la recerca del sentit. Del programa de filosofia 6/14) 

 

Objectius 
• Reconèixer la pròpia opció de felicitat 
• Ser conscients d’allò que és essencial per a cadascú 
 

Material  
 Full de treball i bolígraf 
 
Temps 
20 minuts 
 
Desenvolupament 
Abans de començar és important crear un clima de tranquil· litat, per la qual cosa recomanem fer servir un espai acollidor, amb 
música suau, llum indirecta... o bé un espai obert on la natura sigui generosa, i el silenci  el so dels ocells sigui la música que 
acompanya. 
 
Es reparteix a cada participant el full de qüestions i se li deixa un temps per reflexionar i trobar la resposta. Passat el temps, es 
reuneix el grup i es fa la posada en comú, establint un diàleg. No es tracta de convèncer a ningú de res, sinó de descobrir a través dels 
altres la pròpia escala de valors. 
 
Feines prèvies 
Fotocopiar el full de treball 
 
Paper del dinamitzador/a 
Controlar el temps 
Dirigir la posada en comú i moderar el diàleg 
 
Avaluació 
Per valorar la sessió tindrem en compte: 

• La participació activa de tots els membres 
• Grau d’aprofundiment en el diàleg 
• Capacitat per arribar a una definició de felicitat i d’opció de vida personal 

 

A la recerca de la felicitat 
 

1. Quines són les coses que t’agrada més de fer? 
2. Quines són les coses que més t’importen a la vida? 
3. Quan et facis més gran, ¿et continuarà agradant de fer les mateixes coses? 
4. Quant et facis més gran, ¿et semblaran importants les mateixes coses? 
5. Ets feliç? 
6. T’agradaria ser feliç quan siguis més gran? 
7. Hi ha coses que et semblen més importants que la felicitat? 
8. És possible ser totalment feliç? 
9. Podries ser totalment feliç en un món en què tots els altres patissin? 
10. Podries ser feliç encara que haguessis fet coses que haguessin causat el sofriment de criatures innocents? 
11. T’estimaries més de fer coses que provoquessin el plaer dels altres o bé coses que els alliberessin del 

sofriment? 
12. T’agradaria viure d’una manera que ajudés a fer el món millor? 
13. Podries ser feliç si no tinguessis ni un amic? 
14. Podries ser feliç si tot el que t’envoltés fos lleig? 
15. Podries ser feliç si tots els que tu coneguessis mentissin constantment i intentessin enganyar-se els uns als 

altres? 
16. Podries ser feliç si no poguessis entendre res del que et passés? 
17. Et faria res viure d’una manera que semblés correcta a tots els altres però que et semblés incorrecta, a tu? 
18. Et faria res viure d’una manera que semblés incorrecta a tots els altres però que et semblés correcta, a tu? 
19. Tenint en compte la resposta que has donat a aquestes preguntes, quines són les “condicions” necessàries 

per a la teva felicitat? 
 
 

 
 



EL MEU TEMPS  
(extret de Gervilla, E (1992): El animador: Perfil y opciones. Ed. CCS, Madrid) 

 
Objectius 
Valorar què és allò que apreciem o aprecien els altres en funció del temps que dediquem a certes activitats durant la setmana 
 
Material  
Fotocopies del full de treball 
Bolígraf 
 
Temps 
50 minuts 
 
 
Desenvolupament 
 
Per fer més senzilla l’activitat, és recomanable llegir individualment o en grup el text: L’animador/a, creador i descobridor dels 
valors de la persona. 
En el full de treball, s’assenyala allò que fem, amb gust o no, i els valors que reflecteixen allò que fem, durant una setmana o un curt 
període de temps (quinze dies o un mes).  Seguidament, cal escriure allò que voldríem que fos la setmana i els valors corresponents. 
A continuació, s’inicia una reflexió sobre les conseqüències d’allò escollit personalment, a la família i en la societat. És important 
assenyalar que, de vegades, l’assoliment de certs valors essencials li comporta a l’ésser humà molt d’esforç i sacrifici. Finalment es 
pot fer una posada en comú dels resultats personals al gran grup. 
 
 
 
Feines prèvies 
Fotocopiar el full de treball 
 
 
Paper del dinamitzador/a 
Marcar el temps 
Dirigir la posada en comú 
Provocar la reflexió personal i del grup 
 
Avaluació 
Grau de participació activa de tots els participants 
Grau d’aprofundiment en el diàleg-posta en comú 
L’arribada a compromisos personals i de grup nous 



EL MEU TEMPS 
M’agradi o no, el meu temps de la setmana el dedico a : 
 

Ho faig: Amb gust Per obligació VALORS 
Estar amb la família    
Treballar    
Estudiar    
Veure la televisió    
Llegir    
Fer esport    
Anar al cinema /teatre    
Sortir de festa    
Estar amb la colla    
Anar a missa    
Ser monitor/a    
Escoltar música    

Fer pregària o meditació    
Altres activitats que faig 
amb freqüència: 
 

   

 
Voldria que la meva setmana fos així: 
 
  VALORS 
Dedicar molt de temps a:     
   
   
Dedicar poc de temps a :   
   
   
Dedicar gens de temps a:   
   
   
 

Per pensar... 
 

• Series millor persona amb la setmana que tu volguessis? 
• Seria millor la teva família? 
• Seria millor la societat? 
• Quins valors, malgrat demanin esforç, és necessari de conservar i augmentar per a ser millors persones i ajudar també 

als altres a ser-ho? 
• Què vol dir per a tu: ser millor persona? 
 
 
 
 

L’animador, creador i descobridor dels valors de la persona humana 
(extret de Gervilla, E (1992): El animador: Perfil y opciones. Ed. CCS, Madrid. Traducció d’Eli Carrasco) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL CUENTO DEL LOBO 
 

 

Objectius: (poseu una X on calgui i retoqueu el text de sota) 

 

 CAUSAL ALTERNATIU PERSPECTIVA MITJANS-FI 

Tipus de pensament       X            X          X  

 

• Adonar-se’n de la importància de veure les situacions des de diferents perspectives 

• Ser capaç de reconèixer les causes d’una acció 

• Ser capaç de preveure les conseqüències d’una acció 

• Reconèixer les emocions com a font d’actuacions, de presa de decisions 

Ítems d’avaluació 

Objectiu 1:  Respondre correctament l’ exercici  11 i el 8 

Objectiu 2: Respondre correctament les activitats 5, 6, 7, 8 

Objectiu 3: Respondre correctament els exercicis 9, 10 

Objetiu 4: Respondre correctament les activitats 2, 4, 6, 7, 11 

Material 

• Fotocòpia de EL CUENTO DEL LOBO 

• Fotocòpia amb els exercicis 

Guió de la sessió: 

• Preguntem al grup-classe si hi ha algú que coneix el conte: EL CUENTO DEL LOBO 

• S’entrega a l’alumnat la fotocòpia de EL CUENTO DEL LOBO 

• Lectura grupal en veu alta o bé individual 

• Preguntar al grup si hi ha algun problema de comprensió de la història 

• Preguntar, de nou, si algú coneixia la historia. El professorat fa un breu comentari sobre com ens ha arribat la història només des 

d’un punt de vista 

• Repartir la fotocòpia amb els exercicis, que hauran de fer a la llibreta o en format dossier, com es consideri més adient. 

• Es llegiran les respostes de l’alumnat a classe, compartint opinions, però finalment la professora o professor recolliran els 

treballs escrits per poder avaluar-los. 

 

 



EL CUENTO DEL LOBO                             

 
El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo ordenado y limpio. Un día soleado, 
mientras estaba recogiendo las basuras dejadas por unos excursionistas, sentí pasos. 
Me escondí detrás de un árbol y vi venir una niña vestida de una forma muy divertida: toda de rojo y su cabeza cubierta, como si no 
quisiera que la vieran. Andaba feliz y comenzó a cortar las flores de nuestro bosque, sin pedir permiso a nadie, quizás ni se le ocurrió 
que estas flores no le pertenecían. Naturalmente, me puse a investigar. Le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde iba, a lo que 
ella me contestó, cantando y bailando, que iba a casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo. Me pareció una persona 
honesta, pero estaba en mi bosque cortando flores. De repente, sin ningún remordimiento, mató a un zancudo que volaba libremente, 
pues el bosque también era para él. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse 
antes y comenzar a maltratar a sus habitantes. 
La dejé seguir su camino y corrí a la casa de la abuelita. Cuando llegué me abrió la puerta una simpática viejecita, le expliqué la 
situación y ella estuvo de acuerdo con que su nieta merecía una lección. La abuelita aceptó permanecer fuera de la vista hasta que yo 
la llamara y se escondió debajo de la cama. 
Cuando llegó la niña la invite a entrar en el dormitorio donde estaba yo acostado, vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó, 
sonrojada y me dijo algo desagradable a cerca de mis grandes orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que 
mis grandes orejas eran para oírla mejor. 
Ahora bien, me agradaba la niña y traté de prestarle atención , pero ella hizo otra observación insultante a cerca de mis ojos saltones. 
Ustedes comprenderán que empecé a sentirme enojado. La niña tenía bonita apariencia, pero empezaba a serme antipática. Sin 
embargo, pensé que debía poner la otra mejilla y le dije que mis ojos me ayudaban a verla mejor. Pero su siguiente insulto sí me 
encolerizó. Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes y esa niña me hizo un comentario realmente grosero. Sé que 
debí haberme controlado, pero salté de la cama y le gruñí, enseñándole toda mi dentadura y diciéndole que eran así de grandes para 
comerla mejor. Ahora piensen ustedes: ningún lobo puede comerse a una niña. 



EJERCICIOS 
 
Se puede hacer que representen el cuento dramáticamente,o a nivel plástico... o incluso que versionen otro cuento o película 
conocida desde la perspectiva de otro personaje 
 

1. Resume el cuento en 5 líneas 
2. Busca en el diccionario las siguientes palabras: 

• Remordimiento 
• Encolerizó 
• Honesta 
• Enojado 

3. Cita los personajes del cuento 
4. Al principio de la historia, ¿qué sentimiento tiene el lobo respecto a la niña? ¿Y respecto a la abuelita? 
5. ¿Cuál es la causa que provoca al lobo el darle una lección a la niña? 
6. ¿Por qué motivo la niña empieza a parecer antipática al lobo? 
7. ¿Qué fue lo que hizo entrar en cólera al lobo? 
8. Según el lobo, ¿cuál es la causa de que no conozcamos esta versión de la historia? 
9. Explica la reacción del lobo a las observaciones que le hace la niña. 
10. Imagina ahora la historia con otros finales.  Explica cómo se habrían sucedido las cosas si... 

• La niña no hubiera cortado las flores, ni matado al zancudo. 
• El lobo, en vez de darle una lección, ante el enojo hubiera agredido violentamente a la niña. 
• El lobo habiendo visto todo lo que la niña hacía decidiera hacer cono si nada. 

11. ¿Qué has aprendido con este cuento... 
• respecto a la transmisión de las ideas, historias, prejuicios, rumores, etc? 
• respecto a los sentimientos? 

 
 
 



1. CANÇÓ:  COLOR ESPERANZA 
 
 

Lletra i música: Diego Torres.  
Disc: “un mundo diferente” (2001). 

 
 
 
DO                          SOL      MI7   la 
Sé qué hay en tus ojos con sólo mirar, 
                     SIB          DO           FA 
que estás cansado de andar y de andar 
            mi                 re                     SOL 
y caminar girando siempre en un lugar. 
 
DO                   SOL           MI7   la 
Sé que las ventanas se pueden abrir, 
                  SIB     DO       FA 
cambiar el aire depende de ti, 
             mi              re                  SOL 
te ayudará, vale la pena una vez más. 
  
                      DO                              DO                              DO                              DO            mi                    la    mi                    la    mi                    la    mi                    la    
Saber que se puede, querer que se pueda,Saber que se puede, querer que se pueda,Saber que se puede, querer que se pueda,Saber que se puede, querer que se pueda,    
  LA7               re            FA            SOL  LA7               re            FA            SOL  LA7               re            FA            SOL  LA7               re            FA            SOL    
quitarse los miedos, sacarlos afuera.quitarse los miedos, sacarlos afuera.quitarse los miedos, sacarlos afuera.quitarse los miedos, sacarlos afuera.    
                      DO   MI7        la                      DO   MI7        la                      DO   MI7        la                      DO   MI7        la    
Pintarse la cara color esperanza,Pintarse la cara color esperanza,Pintarse la cara color esperanza,Pintarse la cara color esperanza,    
               FA                   FA                   FA                   FA           SOL   DO       SOL   DO       SOL   DO       SOL   DO    
tentar al futuro con el corazón.tentar al futuro con el corazón.tentar al futuro con el corazón.tentar al futuro con el corazón.    
 
 
Es mejor perderse que nunca embarcar, 
mejor tentarse a dejar de intentar, 
aunque ya ves que no es tan fácil empezar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sé que lo imposible se puede lograr, 
que la tristeza algún día se irá, 
y así será, la vida cambia y cambiará. 
 
       FA                   DO                re               SOL 
Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. 
  
Saber que se puede,  
querer que se pueda... (Bis) 
  
     la         la7M      la7        la6     re           SOL 
Vale más poder brillar que sólo buscar ver el sol. 
  
MIb SIB do fa SIB 
(Música, i puja un to i mig. Cançó original en SOL) 
  
Pintarse la cara... 
Saber que se puede, querer que se pueda... (Bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

PER FER / Cançó:  “Color Esperanza” 

  

1. Al començament de la cançó es parla de la situació de moltes persones que caminen sense 
parar, no s’aturen i giren sense sentit... On acudiu quan us trobeu desorientats? A qui demanes 
ajuda quan tens un problema? Quan et trobes indecís? 

 

2. “Las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti”. Quines finestres estan 
tancades? Quines situacions haurien de canviar a la nostra societat? I a la nostra vida? Què 
podem fer?... Feu un gran mural amb finestres tancades i obertes. Podeu utilitzar-ho en alguna 
celebració, o penjar-ho a una paret i canviar-ho si evolucionen.  

 

3. La cançó parla de “quitarse los miedos”. Quines són les teves pors, a què, a qui...? 

 

4. Per un tractament cristià de les pors paralitzants, mireu quan Jesús parla de la por: “Ànim, 
confieu, no tingueu por, jo estic amb vosaltres” Mt 10,31; Mc 6,50; Lc 2,10; Jn 14,27... Quines 
conclusions treus? Com vius la fe?  Podeu fer una pregaria i sentir la cançó de Diego Torres al 
començament.  

 



2. CANÇÓ:  NO ME LLAMES ILUSO          Grup: La Cabra Mecànica 
       L.P. “Ni jaulas ni peceras” (2003) 

 
LaM              MiM  
Yo vivo de la ilusión, y acompáñame 
        LaM 
a comprarme una camisa nueva corazón, 
       MiM                                 LaM 
que mañana salimos por la televisión.  
Ay, ay, ay, ay… 
                  MiM 
Yo vivo de la ilusión, ilusionista,  
                     LaM 
famoso, prestidigitador, el del as en  
la manga, 
     ReM                         MiM 
que rompe la baraja, atrévete a partirme  
    LaM 
en dos. 
 
ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:ESTRIBILLO:    
                                 MiM         MiM         MiM         MiM    
No me llames iluso, porque tenga una No me llames iluso, porque tenga una No me llames iluso, porque tenga una No me llames iluso, porque tenga una     
    LaM    LaM    LaM    LaM    
ilusión. Y si la suerte es caprichosa ilusión. Y si la suerte es caprichosa ilusión. Y si la suerte es caprichosa ilusión. Y si la suerte es caprichosa     
                  MiM                  MiM                  MiM                  MiM    
el amor es ciego.el amor es ciego.el amor es ciego.el amor es ciego.    
                               LaM                               LaM                               LaM                               LaM    
Y con el tuyo me a tocao el cupón.Y con el tuyo me a tocao el cupón.Y con el tuyo me a tocao el cupón.Y con el tuyo me a tocao el cupón.    
 
VERSOS:                             
Yo vivo de la ilusión, de hacer camino 
al andar por campos minados, 
de mirar por debajo de las faldas de las 
hadas del dulce sabor. 
 
De tu parte del pastel, 
castigado sin postre por malo.  
La ilusión del placer de tu cuerpo, 
de sábado tus besos hechos canción. 
 
ESTRIBILLO: 
No me llames iluso, porque tenga una  
ilusión. Quererte como tu quisieras que  
te quiera, sin cambiar de natural, 

de forma o de color. 
 
No me llames iluso, porque tenga una  
ilusión.De que por el bien de  
los niños del mundo,seamos más listos  
que el hambre y me quiten la razón. 
 
------------INTERMEDIO-------------- 
      Rem                        SolM 
Si me sonríes todo me cuadra,  
           DoM                            Lam 
todo es redondo y un premio gordo 
  Rem     SolM    DoM 
Como la panza de Buda. 
                 Fam            SiMb 
No me sorprende la mañana,  
             MiMb                  Dom 
con la carita como un Picasso. 
     
 
      SiMb                        MiM 
Me voy a la camita tempranito.  
               Rem          SolM    LaM 
Hazme soñar, hay vivir soñando. 
------------------------------------ 
 
ESTRIBILLO:  
No me llames iluso, porque tenga una  
ilusión. Y si la suerte es caprichosa  
el amor es ciego. 
Y con el tuyo me a tocao el cupón. 
 
No me llames iluso, porque tenga una  
ilusión. De quererte como tu quisieras que  
te quiera. 
Sin cambiar el verbo de mi corazón. 
 
                MiM              
Túmbelo Pineda... túmbelo 
 
SOLO: Do Sol Do Sol Do Fa Sol Do 
 
ESTRIBILLO: 



 
No me llames iluso, porque tenga una  
ilusión. 
Que te pone el bien de los niños del mundo, 
seamos más listos que´l hambre y me  
quiten la razón. 
 
No me llames iluso, porque tenga una  
ilusión. Y si la suerte es caprichosa  
el amor es ciego. 
Y con el tuyo me a tocao el cupón. 
 
                      MiM  
Yo vivo de la ilusión... Hay que vivir  
          LaM                          MiM 
de la ilusión, De vivir de la ilusión,  
                       LaM 
de vivir de la ilusión. 
 
ESTRIBILLO: 
 
No me llames iluso, porque tenga una  
Ilusión. Hazme soñar, 
Hazme vivir soñando. Que tengo la  
carita como un Picasso. 
 
No me llames iluso, porque tenga una  
Ilusión.Todo me cuadra todo es  
redondo, Y un premio gordo, 
como la panza de Buda. 
 
No me llames iluso, porque tenga una  
Ilusión. De mirar por debajo de  
la falda de las hadas 
del dulce sabor. 
 
No me llames iluso, porque tenga una  
ilusión... 



  

PER FER / Cançó:  “No me llames iluso” 

  

1. Alguna vegada t’han dit il�lús/a per fer o per somiar alguna cosa bona? Explica al grup, 
Com vas reaccionar?.  

 

2.  Avui dia, Qui es il�lús i espavilat a la nostra societat? Què penseu d’això? Qui ho 
decideix?.  

 

3. Podeu veure la Pel�lícula “Amelie”. Penseu que la protagonista és il�lusa o no?...  

 

4. Jesús va ser un il�lús? Podeu llegir un text on els seus enemics es riuen d´ell. Mt 27, 39-
40. Comenteu-lo.  

 

5. Aquesta cançó acompanyava la publicitat d’un sorteig. Es pot tenir il�lusió per alguna 
cosa que no sigui guanyar diners? Poseu-ne exemples. Escriu un llistat de coses que et fan 
molta il�lusió. Consensueu un llistat comú pel grup. 

 

6. “Por el bien de los niños del mundo...” Quines coses sou capaços de fer pel bé dels nens 
desfavorits? Feu un decàleg sobre la veritable i la falsa solidaritat.  



 

 
EL VALOR DE LES IMATGES  

Objectius  
• Habituar-se a descobrir els valors que hi ha darrera cada imatge. 
• Fer-se conscient de la pròpia escala de valors. 
 

Material  
Imatges  
 
Temps  
30 minuts 
 
Desenvolupament  
Es posen sobre la taula totes les imatges. Cadascú en tria una i, quan tothom ja ha 
fet la seva tria, explica: 

• Per què ha estat aquella la seva tria? 
• Què és el que més impacta de la imatge?  
• Què hi ha més enllà de la imatge?  
• Una experiència personal o anècdota en la qual hagi experimentat el valor 

que ha trobat en aquella imatge. 
 
 
Paper del dinamitzador/a  

• Provocar la reflexió personal. 
• Crear un clima de confiança i unió. 

 
Feines prèvies  
 
Avaluació  

• Participació activa de tothom. 
• Grau de reflexió personal i grupal al qual s’ha arribat. 
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