
 

IMATGE 1 

 

 
IMATGE 2 

 
IMATGE 3 
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IMATGE 9 

 

 
IMATGE 10 

 
IMATGE 11 

 

 
IMATGE 12 



QUINES COSES HEM CONSTRUÏT MALAMENT 

 

COM LES PODRÍEM MILLORAR: 

 

QUINES COSES HEM CONSTRUÏT EN FERM 

 

DONEM GRÀCIES A JESÚS: 

 



EXPLICACIÓ DE LA DINÀMICA 

 

Moment en què es pot fer aquest EdE: 

Aquest text anirà molt bé per treballar-lo en el moment del jutjar de la Campanya, encara que es pot 
treballar en qualsevol moment en què es cregui convenient per la dinàmica del grup, el treball fet, 
etc... 

 

Preparació de l'EdE: 

- Fotocopiar o descarregar les 12 imatges, més les dues taules finals per escriure la reflexió. 

- Retallar cada imatge per separat. 

- Enganxar un tros de cartolina darrere de cada imatge per donar-li consistència. 

- Es necessita un joc de cartes per cada grup d'infants. 

- Es convenient treballar-lo abans a l'equip d'animadors. 

 

Explicació de la dinàmica amb els infants: 

Es pot explicar la paràbola o es pot llegir directament el text (Mt 7, 24-27): 

»Per això, tothom qui escolta aquestes meves paraules i les compleix, s'assembla a un home 
assenyat que va construir la seva casa sobre roca. Va caure la pluja, van arribar les torrentades, 
bufaren els vents i envestiren contra aquella casa, però no es va ensorrar, perquè estava 
fonamentada sobre roca. En canvi, tothom qui escolta aquestes meves paraules i no les compleix, 
s'assembla a un home sense seny que va construir la seva casa damunt de sorra. Va caure la pluja, 
van arribar les torrentades, bufaren els vents i envestiren contra aquella casa, i la casa es va 
ensorrar: la seva ruïna fou completa. 

Després es posen les cartes sobre la taula, barrejades, i es convida als infants a que les mirin en 
silenci. Passats un o dos minuts se'ls demana que les ordenin seguint l'ordre del text (ho pot fer un 
d'ells o entre tots si són capaços de fer-ho en equip). 

Variant per als més petits: es fan dues còpies de cada carta i es posen boca per avall. Es tracta que 
trobin la parella de cartes descobrint dues cada cop. Es pot jugar individualment o per parelles. 

Quan ja estan totes en ordre, se'ls convida a que expliquin la paràbola. 

En acabar se'ls convida a que apliquin el que diu la paràbola al treball fet durant la Campanya: 

- Han d'identificar en una de les dues taules del final les coses que s'han construït malament 
(aquelles que no s'aguanten perquè s'han fet de pressa i corrents o sense pensar-hi massa o 
que s'han deixat de fer...) i dir com les podem millorar... 

- En la segona taula, es poden les coses que s'han fet bé, amb seny o que responien als 
objectius plantejats o que ens han servit per plantejar l'acció transformadora... 

- Finalment donem gràcies a Jesús per tot el que ha sortit a l'EdE (el que hem après, allò que 
ens hem adonat, el que ens han fet veure els altres, les conclusions presses...). Ho escrivim i 
ho llegim tot fent una mica de pregària. 

 

Per acabar: 

Estaria bé que les conclusions s'enganxessin en la llibreta de grup o en el suro de la sala (si n'hi ha) 
per tal que les tinguem presents en l'actuar de la Campanya. 


