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TEMA

SESSIONS

5

La història de Noè i el diluvi

La finalitat d’aquest quadern és que l’alumnat conegui la història de Noè i n’entengui el sentit
sentit profund de la vida que transmet. És una història en què podem descobrir com som i com
actuem les persones. També parla de la idea d’un món que s’acaba i l’esperança d’un món nou on
les persones han de canviar les seves actituds.

METODOLOGIA


Explicació del conte i treball dels valors que transmet i ens desperta.



Treballar l’ètica de la història mitjançant de les targetes de valors.



En funció de l’activitat treballarem en petits grups (PG), en gran grup (GG) o individualment
(IND).

OBJECTIUS DIDÀCTICS
En acabar la unitat didàctica, els alumnes han de ser capaços de:


Resumir la història de l’arca de Noè.



Identificar els sentiments i les emocions del personatge principal i d’ells mateixos quan han
escoltat la història.



Descobrir els valors que ens aporta la història.



Identificar el sentit dels símbols que hi apareixen i relacionar-los amb la seva tradició religiosa.



Descobrir obres d’art que parlen de la història.

Personatges i històries • La història de Noè i el diluvi

2

Cultura religiosa • CICLE INICIAL • Guia didàctica

CONTINGUTS
FASES SD

DESCRIPCIÓ

Inicial

sessió 1
Coneixements previs:


Abans de la lectura, i per introduir el tema, podem fer preguntes, com per exemple:
• Coneixeu algú que és digui Noè?
• Sabeu que és una arca? I un diluvi?



Després fem un joc en què cadascú de nosaltres digui el
nom d’un animal, consecutivament, fins que no en sapiguem més.

AGRUP.

MATERIAL

GG



Quadern

Presentació del tema:


Activitat 1. Crearem un clima tranquil per fer l’activitat d’interiorització que consistirà en escoltar la història de Noè.
Comencem a explicar la història (lectura). Si volem fer intervenir els nens en el moment de la pluja els podem dir
que piquin amb els dits i les mans sobre la taula.
Una vegada hem llegit la historia, podem fer-los algunes
preguntes relacionades amb el relat que acaben d’escoltar. Podem preguntar si saben què signifiquen les paraules
ressaltades en negreta.
• Què us ha agradat?
• Quins personatges hi surten?
• Hi ha res que no hàgiu entès?
• Per què Déu vol eliminar els homes i dones de la Terra?
• Nosaltres també fem coses malament?
• Cal que vingui un diluvi per eliminar-nos?
• Què podem fer perquè canviïn les coses que van malament?
• Noè escolta i fa cas al que Déu li demana, què podria
haver fet Noè per convèncer els seus veïns que anessin
a l’arca?
Teniu més preguntes possibles per al diàleg en l’annex 2.
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FASES SD

DESCRIPCIÓ

Desenvolupament

sessió 2


AGRUP.

Recordem la història i la reforcem reproduint algun dels GG
vídeos (annex 1) o representant-la (annex 3).

MATERIAL



Quadern



Ordinador



Canó



Material
per a la
representació



Activitat 2. Treballarem les emocions que senten els per- PG
sonatges. Per ajudar-los po-dem preguntar-los:
• Noè i la seva família tenen por, però alhora són valents,
per què?
• L’arca és un refugi. Quan tenim por, quan estem neguitosos… quins són els nostres refugis?
Cal que justifiquin les emocions que han triat.



Quadern



Activitat 3. Treballarem els valors que ens mostra la història. PG
Podem fer servir les targetes de valors.



Quadern



Targetes
de valors



Quadern

sessió 3
La història de Noè és molt antiga, fa molts i molts anys que les PG
persones se l’explicaven els uns als altres.
Per treballar la interpretació de la història, fem grups de tres
o quatre alumnes i fem les activitats següents:


Activitat 4. Comentem com s’imaginaven l’arca fa molt de
temps i ens fixem en les diferències i les semblances entre
les diverses tradicions religioses. Si cal, podem fotocopiar
les obres d’art a mida A3 per tal de facilitar el treball en grup.



Activitat 5. Demanem als alumnes que s’imaginin com
seria ara l’arca o com la farien ells.

Aquesta sessió té una primera part d’atenció i observació i una
segona de raonament i experimentació.
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FASES SD

DESCRIPCIÓ

Síntesi

sessió 4


AGRUP.

Activitat 6. Comprovem si han entès bé la història, primer PG
en petits grups. Després la podem posar en comú.
GG

MATERIAL



Quadern



Quadern

sessió 5
Aquesta història té un final molt bonic, les persones i Déu
pensen que es pot fer un món millor. Per això apareixen dos
símbols: el colom de la pau i l’arc de Sant Martí.


Activitat 7. Cadascú dibuixa el colom de la pau.
IND
Déu fa un compromís amb els homes i dones: no més dilu- GG
vis! Podem fer un compromís els nens i nenes de la classe
sobre la pau?
Acabem fent un acord que ens faci tenir una classe on els
nens i les nenes s’hi trobin a gust. L’apuntem a la pissarra
perquè el puguin copiar.
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ICONES DE LES DIMENSIONS
DIMENSIÓ CULTURAL (DC)

Adquirir coneixements sobre el fet religiós en les diferents cultures i tradicions.

DIMENSIÓ ESPIRITUAL (DE)

Ser sensible al propi món interior. Es pot associar amb la creativitat, el joc, l’amor,
el perdó, la compassió, la confiança, la saviesa…

DIMENSIÓ SOCIAL (DS)

Orientar l’actitud ètica personal. És una reﬂexió sobre problemes que ens afecten,
com a individus que compartim la condició humana, i ens fa sensibles a les condicions i circumstàncies dels altres.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
OBJECTIUS

DC

DE

DS

ACTIVITATS



Saber explicar la història de Noè.

5, 6



Identificar sentiments i emocions del personatge principal
i d’ells mateixos a l’escoltar la història.



Descobrir els valors que ens aporta el relat.



Identificar el sentit dels símbols que apareixen
en el relat.

✘

1, 7



Descobrir obres d’art que parlen de la història.

✘

4



Dialogar i arribar a acords.

✘

1, 2

✘

✘

✘

3

5, 6, 7
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SOLUCIONARI
L’arca de Noè és un relat ple de bellesa i enginy per explicar i entendre com som les persones. És un relat atractiu i fàcil d’entendre que interessa molt als nens i nenes: la construcció d’una arca, els animals, el misteri de l’arc de Sant Martí…
La idea d’un món que s’acaba i la preservació de les espècies ha estat un argument habitual en el cinema i la literatura universal. També apareix en diverses cultures, des dels llibres
Vedes de l’Índia, passant per la cultura egípcia i grega. També la trobem en narracions
tradicionals d’Àfrica, Alaska, Califòrnia, l’Iran, Austràlia, les Filipines, Tailàndia, el Vietnam,
la Xina, la Polinèsia i la Melanèsia.
La història de Noè és, però, lògicament, la més popular dins la tradició jueva, cristiana
i musulmana. En tots els casos és una manera de respondre, amb relats memorables i fantàstics, als grans interrogants que des de sempre s’ha fet la humanitat: per què existeix el
mal, per què la pau es fa tan difícil…
No volen ser explicacions científiques o històriques, com algunes vegades s’ha volgut fer
creure. La seva finalitat és mostrar com Déu és present en la història de la humanitat i vetlla
per la bondat dels homes i dones. Encara que sigui emprant càstigs tan severs com aquest.
Explicació d’alguns símbols (marcats en negreta al text):


Diluvi. Paraula d’origen llatí que volia dir ‘dissoldre’ o ‘rentar’. Vol expressar una neteja
universal.
En molts països i cultures, fins i tot de diferents continents, hi ha relats que parlen d’un
diluvi. Tant a la Bíblia com a l’Alcorà trobem recollit l’episodi de l’arca de Noè. Tinguem
present, però, que aquest mite del diluvi ja apareix en textos més antics, com el poema
mesopotàmic de Guilgameix, en què l’heroi que sobreviu al diluvi equival a la figura de
Noè, però apareix amb un altre nom.
La significació simbòlica del diluvi vol presentar una destrucció de caràcter no definitiu.
El diluvi està relacionat amb les faltes de la humanitat. És un tornar a començar. Qui ha
patit un aiguat o unes inundacions ha viscut una experiència terrible, com si el món s’acabés realment per després, amb dificultats, tornar a començar.



Arca. Casa o fortalesa. L’arca, per la seva forma, es vol associar a un temple. El simbolisme d’identificar arca i temple té l’objectiu de fer entendre al poble jueu que és en el
temple on els homes i dones poden trobar-se i salvar-se amb Déu.



Arc de Sant Martí. L’arc de Sant Martí esdevé el senyal del pacte de Déu amb els homes i dones, l’aliança.



El colom blanc i la branca d’olivera. El colom blanc, que Noè va deixar anar per trobar
terra eixuta, finalment retorna amb una branca d’olivera. Aquesta imatge és un símbol
universal d’esperança, ja que el relat del diluvi acaba amb l’arribada a un nou món. Avui
també fem servir el colom amb la branca d’olivera com a símbol universal de la PAU.

La genealogia:
Els descendents de Noè. En el llibre del Gènesi, en el capítol 10, apareix una llista dels tres
fills de Noè: Sem, Cam i Jàfet. La intenció d’aquesta genealogia és, sobretot, donar a entendre que Déu ha complert l’aliança que va fer després del diluvi: la humanitat torna a omplir
la terra.
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SOLUCIONARI
Personatges i històries

1. LA HISTÒRIA DE NOÈ I EL DILUVI
Adaptació de l’escrit de Jordina Biosca
que adapta el relat de l’Antic Testament

Fa molt de temps els homes i les dones van deixar d’estimarse. Només es feien mal, s’insultaven, es pegaven i es prenien
les coses els uns als altres. Així que Déu es va enfadar i va
decidir destruir el món per tornar a començar.
Va decidir que ho faria amb un diluvi, faria ploure, molt, molt
i molt, ﬁns que la terra hagués desaparegut.
—I Noè? Ostres! Noè és un bon home que no ha fet cap mal,
l’hauria de salvar.
Llavors, quan Noè dormia, Déu li va donar instruccions de què
havia de fer per salvar-se i li va ordenar que construís una arca.
Noè era la riota dels seus amics, però va seguir totes
les instruccions. Va fer una arca de 150 metres de llarg
i 25 metres d’ample.
Quan la va tenir acabada, va fer-hi entrar una parella de totes
les espècies d’animals de la terra, i també la seva pròpia
família. I tots junts van esperar que plogués.
I tant que va ploure! Va ploure molt, molt, moltíssim, i no va
parar durant 40 dies i 40 nits. Al seu voltant tot era aigua.
I si ja no tornava a haver-hi terra mai més? I si es quedaven
tancats a l’arca per sempre?
Noè cada dia feia envolar-se un colom. Fins que un va tornar
amb una branca d’olivera. Això volia dir que havia trobat un
arbre i que, per tant, tornava a haver-hi terra.
En aquell moment Déu els va dir que no faria mai més cap
diluvi, i que com a símbol de la seva promesa, posaria entre
els núvols l’arc de Sant Martí.
2
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SOLUCIONARI
Personatges i històries
La història de Noè i el diluvi

2.

M’EMOCIONO AMB LA HISTÒRIA

EXPERT

a) Marca amb color blau les emocions que devia sentir
Noè i explica per què.

Si han triat 3 o més emocions de Noè justificant-les de manera correcta i han triat
almenys 1 emoció que ells han sentit.
AVANÇAT

POR

AMOR

Si han triat 2 emocions de Noè justificant-les de manera correcta i han triat
almenys 1 emoció que ells han sentit.

ALEGRIA

APRENENT

VERGONYA

TRISTESA

Si han triat 1 emoció de Noè justificant-la
de manera correcta i han triat almenys 1
emoció que ells han sentit.

RÀBIA / ENUIG

NOVELL

b) Marca amb color vermell les emocions que has sentit tu
quan has escoltat i representat la història.

3.

Han marcat emocions de Noè però no
les han sabut justificar.

ELS VALORS DE LA
HISTÒRIA DE L’ARCA DE NOÈ:

CONFIANÇA, PACIÈNCIA, BONDAT, VALENTIA,
ESCOLTA

Cultura religiosa • CICLE INICIAL

PIES_03_Noe.indd 3

3

20/12/19 9:54

EXPERT

Si han triat 4 o més valors i els saben justificar recordant alguna escena de la història.

AVANÇAT

Si han triat 3 valors i els saben justificar recordant alguna escena de la història.

APRENENT

Si han triat 2 valors i els saben justificar recordant alguna escena de la història.

NOVELL

Si han triat 1 valor i el saben justificar recordant alguna escena de la història.
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SOLUCIONARI
Personatges i històries
La història de Noè i el diluvi

4.

LA NOSTRA HISTÒRIA I L’ART

Aquí tens dos dibuixos de la història de Noé: el primer
el van fer per uns monjos cristians i el segon, un artista
musulmà. Tots dos estan fets per explicar la història
de Noè en un llibre.
EXPERT

Si han trobat 3 semblances
i 3 diferències raonables.
AVANÇAT

Si han trobat 2 semblances
i 2 diferències raonables.
APRENENT

Si han trobat 1 semblances
i 1 diferències raonables.
NOVELL

Si han trobat 1 semblança
o diferència raonable.

Miniatura
del Beat Liébana

Semblances
HI APAREIX NOÈ I LA SEVA FAMÍLIA. HI APAREIXEN FAMÍLIES D’ANIMALS.
ELS ANIMALS ESTAN SEPARATS DE LES PERSONES.

4
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SOLUCIONARI
Personatges i històries
La història de Noè i el diluvi

Encercla el personatge de cada dibuix que et sembli
que és Noè.
Quins animals hi ha dibuixats en aquestes imatges?
GALL, VAQUES, LLEONS, CAVALLS, ELEFANTS, COLOMS, CAMELL.

Miniatura d’un manuscrit àrab

Diferències
LA SEGONA TÉ FORMA DE BARCA, LA PRIMERA, NO. REPRESENTEN DOS MOMENTS
DIFERENTS DEL DILUVI. LA MANERA DE VESTIR DE LES PERSONES ÉS DIFERENT.
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SOLUCIONARI
Personatges i històries
La història de Noè i el diluvi

5.

ARA, TU!

Omple l’arca, però abans, cal que treballis en grup les
següents preguntes:

EXPERT

Han estat capaços de trobar 2 raons per
justificar la distribució d’animals en diferents apartats dins de l’arca i han entès
que l’arca tenia unes dimensions exagerades.

Creieu que Noè podia posar tots els animals barrejats
a l’arca? Per què?
Vosaltres què faríeu? Com els hauríem d’agrupar?
Torneu a llegir el relat i ﬁxeu-vos en les mides que tenia
l’arca. Agafeu una cinta mètrica i mireu si és possible
o si és una mica exagerat.

AVANÇAT

Han estat capaços de trobar 1 raó per
justificar la distribució d’animals en diferents apartats dins de l’arca i han entès
que l’arca tenia unes dimensions exagerades.

Amb tot el que heu parlat, penseu com voleu distribuir els
animals i les persones a la vostra arca. O potser en podeu
construir una de més gran per a cada grup…

APRENENT

Han estat capaços d’entendre que hi ha
raons per a la distribució d’animals en
diferents apartats dins de l’arca, però no
saben expressar-les i han entès que l’arca tenia unes dimensions exagerades.
NOVELL

6

No entenen perquè cal distribuir en
compartiments els animals de l’arca. Han
entès que l’arca tenia unes dimensions
exagerades.
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EXPERT

Han estat capaços de posar-se d’acord, distribuir-se les feines i el resultat ha estat un dibuix de l’arca
amb diferents compartiments per als diferents tipus d’animals i una part on hi ha les persones.

AVANÇAT

Han estat capaços de posar-se d’acord, distribuir-se les feines i el resultat ha estat un dibuix de l’arca
amb diferents tipus d’animals i una part on hi ha les persones.

APRENENT

Han estat capaços de posar-se d’acord, distribuir-se les feines i el resultat ha estat un dibuix de l’arca
on trobem barrejats animals i persones.

NOVELL

No han estat capaços de posar-se d’acord. El resultat és una arca amb animals i persones barrejats.
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Personatges i històries
La història de Noè i el diluvi

6.

EXPLIQUEM LA HISTÒRIA

En grup, decidiu en quin ordre han d’anar aquestes frases
perquè el relat estigui ben explicat.

8

Déu fa servir l’arc de Sant Martí per
dir que complirà la seva promesa.

4

Noè construeix una arca.

5

Hi ha un gran diluvi.

6

Quan el colom torna amb una branca d’olivera
vol dir que tot pot tornar a començar.

7

Déu promet que no hi haurà
cap més diluvi.

2

Déu pensa què pot fer per
començar de nou.

3

Com que Noè és molt bona persona,
Déu decideix que el salvarà amb la seva
família i els animals.

1

Déu s’enfada amb
els homes i dones.
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7.

iStockPhoto

EL FINAL DE LA
NOSTRA HISTÒRIA

El colom amb la branca d’olivera s’utilitza
sempre per explicar la pau entre les persones.
Fes un dibuix d’un colom amb una branca d’olivera
i escriu-hi a sota la paraula PAU.

pixabay

Escriu la frase que heu acordat amb la classe com
a resum d’aquesta història.

8
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ANNEXOS
ANNEX 1 – VÍDEOS

Podeu complementar les sessions amb els vídeos següents, que trobareu a YouTube:


«La història de Noè», dins La Bíblia animada (en castellà):
https://www.youtube.com/watch?v=5-qabP7idno



«L’arca de Noè», publicat per Toni Fabregat (en castellà):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=4gF9adALpOs



«Històries de la Bíblia 3/26. L’arca de Noè», publicat per Toni Fabregat (en castellà):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1394&v=kBIGr6z57Rw
Ens parla de possibles orígens i curiositats i posa les mides de l’arca. Podem demanar als
alumnes que agafin un metre per veure com de gran es diu que era l’arca.



«Descobrim l’AT 4/30. Noè i el diluvi», publicat per Toni Fabregat. Animació del Toni Matas.
(Potser per a alumnes una mica per més grans):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=179&v=9HPL80XFToI

Darrer accés als vídeos: juny de 2019. Si trobeu algun enllaç que no funcioni, feu-nos-ho saber a info@gobookseditorial.com.

ANNEX 2 – ALTRES PREGUNTES PER AL DIÀLEG


Què vol Déu dels homes, les dones, els nens i les nenes?



Déu presenta a Noè les seves instruccions a través d’un sommi. Quins són els vostres somnis?
Expliqueu-los.



Perquè diem que Noè té paciència?



Quan tens paciència?
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ANNEX 3 – REPRESENTACIÓ


Fem una arca amb les taules. Aquest serà el nostre refugi quan vingui la pluja.



Escollim un Noè, la seva dona, els fills i les dones d’aquests. Repartim a la resta de nens
i nenes parelles d’animals. Podem fer paperets amb els animals i les persones i que cada
alumne n’agafi un.



Si hi ha temps: pintem les cares dels nens i nenes d’animals o elaborarem màscares senzilles.



Al final ens podem fer una foto.

ANNEX 4 – ACTIVITAT OPTATIVA

Full imprimible amb preguntes de test sobre la història de Noè.
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ANNEX 4 – ACTIVITAT OPTATIVA

Pensem les respostes. Marqueu les que cregueu que són
correctes:
	Déu s’enfada amb els homes i dones perquè…
juguen tota l’estona.
pugen dalt d’una muntanya.
no s’estimen i es barallen.
	Jo m’enfado quan…
em prenen una joguina.
em donen un regal.
els pares em fan un petó.
	Noè escolta Déu i…
se’n va corrents cap a un altre lloc.
puja dalt d’una muntanya.
construeix una arca.
	Quan el colom torna amb la branca d’olivera vol dir que…
ha menjat olives.
encara ha de ploure molt.
ja hi ha terra eixuta i podran sortir de l’arca.
	El símbol que Déu dona als homes per dir que ja no farà
cap més diluvi és…
un colom.
una branca d’olivera.
l’arc de Sant Martí.
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La història de Noè i el diluvi
ANNEX 4 – ACTIVITAT OPTATIVA

Pensem les respostes. Marqueu les que cregueu que són
correctes:
Déu s’enfada amb els homes i dones perquè…
juguen tota l’estona.
pugen dalt d’una muntanya.
✘ no s’estimen i es barallen.
Jo m’enfado quan…
✘ em prenen una joguina.
em donen un regal.
els pares em fan un petó.
Noè escolta Déu i…
se’n va corrents cap a un altre lloc.
puja dalt d’una muntanya.
✘ construeix una arca.
Quan el colom torna amb la branca d’olivera vol dir que…
ha menjat olives.
encara ha de ploure molt.
✘ ja hi ha terra eixuta i podran sortir de l’arca.
El símbol que Déu dona als homes per dir que ja no farà
cap més diluvi és…
un colom.
una branca d’olivera.
✘ l’arc de Sant Martí.
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