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1.
Personatges i històries

LA HISTÒRIA DE NOÈ I EL DILUVI

Fa molt de temps els homes i les dones van deixar d’estimar-
se. 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, fi ns 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.

Adaptació de l’escrit de Jordina Biosca 
que adapta el relat de l’Antic Testament
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M’EMOCIONO AMB LA HISTÒRIA 2.

ELS VALORS DE LA 
HISTÒRIA DE L’ARCA DE NOÈ:3.

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

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

 POR AMOR ALEGRIA

 VERGONYA TRISTESA RÀBIA / ENUIG
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LA NOSTRA HISTÒRIA I L’ART 4.
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.

Semblances

Miniatura 
del Beat Liébana
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Diferències

   Encercla el personatge de cada dibuix que et sembli 
que és Noè.

   Quins animals hi ha dibuixats en aquestes imatges?

Miniatura d’un manuscrit àrab



Personatges i històries
La història de Noè i el diluvi 

Cultura religiosa • CICLE INICIAL6

ARA, TU!5.
Omple l’arca, però abans, cal que treballis en grup les 
següents preguntes:

   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 fi xeu-vos en les mides que tenia 
l’arca. Agafeu una cinta mètrica i mireu si és possible 
o si és una mica exagerat.

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…
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EXPLIQUEM LA HISTÒRIA 6.
En grup, decidiu en quin ordre han d’anar aquestes frases 
perquè el relat estigui ben explicat.

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

Noè construeix una arca.

Hi ha un gran diluvi.

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

Déu promet que no hi haurà 
cap més diluvi.

Déu pensa què pot fer per 
començar de nou.

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

Déu s’enfada amb 
els homes i dones.
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EL FINAL DE LA 
NOSTRA HISTÒRIA 7.

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.

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