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Proposta de
guió a seguir
per fer la
Pregària 0-7
en família

● Cant d’entrada
● Conte
● Reflexió sobre el conte per comentar amb els nens.
● Pregàries
● Parenostre
● Cant final

Cant
d’entrada

JA SOM A LA PREGÀRIA enllaç audio cançó
 

 Ja som a la pregària (2),
 i estem molt contents (2)
 TRA-LA-LA, TRA-LA-LA !
 
 Asseguts en rotllana (2),
 també hi ha el Nen Jesús (2)
 TRA-LA-LA, TRA-LA-LA !
 
 Ens diem Bona Tarda (2)
 i el conte comencem (2)
 TRA-LA-LA, TRA-LA-LA !

Conte LA XARXA enllaç video conte

(Adaptació 0-7 del conte amb el mateix títol de Laura E. Richards - font “Fita
materials 46” de Mn. Joan Busquets i Prat. Conte inspirat en la paràbola de
les “Deu verges” (Mt 25, 1-13).

Hi havia una vegada dos germans, el Pol i l’Andreu, que vivien en un poble
de la costa, vora el mar. Casa seva era una mica lluny del mar, però sovint se
n’anaven fins al barri de pescadors i allà jugaven amb la sorra de la platja o
es banyaven.
Un dia els dos germanets van anar al barri de pescadors per veure un
pescador que coneixien. El pescador es deia Pere i el van trobar assegut a la
porta de la cabana, de cara al mar.

- Bon dia – els va dir el pescador– Què tal? Com esteu?
- Molt bé, gràcies –van respondre tots dos germans. Què estàs fent?
- Doncs estic arreglant una xarxa de pescar.
- I per què l’arregles? Que està espatllada? –va dir l’Andreu
- Això mateix. S’han trencat alguns fils i té uns forats per on s’escapen

els peixos. Si no faig uns bons nusos no podré atrapar cap peix dins la
xarxa perquè s’escaparan tots pels forats. Però expliqueu-me per què
heu vingut fins a casa?

https://drive.google.com/file/d/1x9JBZ45h_5m0hv_qgxFDx0g2CSWAAyVV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BeOWtB8xnG2MzK_y46PJeXEdtiPjFHDk/view?usp=sharing


I en Pol va dir:
- Doncs és que ens agradaria aprendre a portar una barca, i com que en

tens una, hem pensat que potser ens en voldries ensenyar. Ens
encantaria saber portar una barca per sortir a pescar... És el que ens
fa més il·lusió.

El pescador va pensar un moment i després els va dir:
- No us diré que no. Però per sortir a pescar heu d’aprendre a tenir-ho

tot a punt i avui ens falten algunes coses. Abans que res, s’ha d’acabar
d’arreglar la xarxa perquè sense xarxa no podrem sortir a pescar.
Quan acabi sortirem amb la barca i anirem a pescar. Però si voleu
aprendre a portar una barca haureu de pujar primer l’un i després
l’altre perquè és fent-ho sol quan un n’aprèn.

- D’acord –van contestar tots dos nens.
I el pescador els va ensenyar com es feien els nusos de la xarxa.
- Mireu, ara que heu vist com es fan els nusos, me’n vaig a buscar les

altres coses que ens calen per anar a pescar. Vosaltres aneu fent
nusos a aquesta xarxa que cal enllestir; nueu tots els fils trencats.

I en Pere, el pescador, va marxar. Els dos germans es van quedar amb la
xarxa a les mans, però de seguida en Pol, el germà gran, va deixar la
xarxa i va fer dues passes cap al mar, va començar a mirar al seu voltant i
deia:
- Que bonica que és la mar avui. Hi ha onades, però no són gaire fortes.

Mira Andreu com espeteguen a l’espigó i quanta escuma que fan. Vine
a veure-ho!

- No puc –va contestar l’Andreu–, ara estic fent un nus.
En Pol va continuar mirant el mar i parlant sense fer res:
- Mira la barca! És ferma, oi? Ja m’imagino portant-la. T’has fixat en el

lloc del timoner?
- No puc, ara –va contestar l’Andreu, el germà petit– estic fent un altre

nus.
I mentre l’Andreu no parava d’anar fent nusos, en Pol continuava com si
res mirant i parlant:
- Avui serà un dia magnífic. Per fi portaré una barca i pescaré. Com que

sóc el germà gran, en Pere m’hi farà pujar primer a mi perquè jo ja sé
més coses del mar.

I girant-se cap al seu germà petit li va dir:
- Potser quan torni jo, ja serà tard i tu no hi podràs pujar. Però no

t’amoïnis perquè jo ja t’ho explicaré i un altre dia ja hi tornarem.
Quan va tornar el pescador, els dos germans continuaven igual, en Pol
mirant el mar i l’Andreu fent un altre nus a la xarxa.
De seguida en Pol li va dir:
- Quina bona mar que fa. Segur que farem bona pesca. He estat mirant

la barca. Que n´és, de bonica! Em sembla que ja m’hi trobo dins.
I l’Andreu li va dir:
- Em sembla que ja hi ha nusos a tots els fils trencats.
En Pere, el pescador, es va mirar la xarxa i va dir:
- Sí, aquesta xarxa ja està arreglada i jo ja tinc les altres coses a punt.

Tots els nusos els has fet tu?
I l’Andreu va dir:
- Sí
I agafant la mà de l’Andreu, li va dir:



- Molt bé, Andreu, això vol dir que ja estàs preparat per anar a pescar.
Puja a la barca i t’ensenyaré a portar-la.

En Pol es va quedar molt parat i va dir:
- Però si jo sóc el germà gran! Jo sé més coses que no pas ell!
Però el pescador va contestar:
- Segur que tu saps més coses que no pas l’Andreu, però per anar a

pescar cal preparar-se, cal primer haver fet nusos abans d’aprendre de
portar una barca. Té! Et dono aquesta altra xarxa, que també s’ha
d’arreglar. Vés aprenent a fer els nusos que t’he explicat i, quan
tornem amb el teu germà petit, si ja està arreglada t’agafaré a tu amb
la xarxa que hauràs arreglat.

I en Pol va deixar de mirar el mar i va començar a preparar-se tot
aprenent a fer els nusos que en Pere, el pescador, li havia explicat com
fer.

Reflexió sobre
el conte per
comentar amb
els nens.

Amb els ulls tancats puc preguntar-me si jo, a vegades sóc com el Pol?
Encara que em diguin que faci una feina em distrec amb altres coses i no ho
faig? Deixo que els altres facin la feina per mi? o bé m’agradaria ser com
l’Andreu que es va quedar fent el que li havia demanat el pescador?
Demano a Jesús que m’ajudi a fer les coses quan me les demanen i a no
tenir mandra? I també li demano que m’ajudi a preparar-me per aquest
curs?

Pregàries 1- Jesús et demano que m’ajudis a fer les coses encara que em faci molta
mandra.
2.- Jesús ajuda’m a preparar-me per aquest curs
3.- Jesús ajuda’m a estar disponible sempre per ajudar als altres.
4.- Gràcies Jesús per les persones que viuen amb mi i m’ajuden quan ho
necessito.

Parenostre Resar el Parenostre donant-nos les mans

Cant final SOM ELS TEUS AMICS enllaç a la cançó

Tu ets el nostre amic,
ho has dit sempre;
Tu ets el nostre amic,
ho has dit sempre, Jesús.
Som els teus amics,
t’ho direm des d’ara;
som els teus amics,
t’ho direm sempre, Jesús.

T’ho direm quan saludem els nostres pares
i els germans tot llevant-nos de matí;
t’ho direm desparant i parant taula,
i als pares ajudarem a fer els llits.

T’ho direm quan no ens hem estimat
i ens hem barallat sortint al pati;
t’ho direm si fem les paus ben aviat
i ens donem les mans i ens mirem a la cara.

https://drive.google.com/file/d/1gbqLeVOzMPryTmvLhut1uB63u6-F-BOB/view?usp=sharing


Record de
la Pregària

Us enviem un document amb les instruccions per construir una barca de
paper i si us hi animeu la podeu decorar.

Altres
materials

El conte d’aquesta pregària s’inspira en la paràbola de les “Deu verges” (Mt
25, 1-13) Amb els infants més grans podeu complementar aquesta pregària
amb la lectura d’aquesta paràbola

Més info a https://purissimasabadell.org/catequesi-familiar/

https://docs.google.com/document/d/1vXbn1dqYlAw_UfAKXZrJOMxkpvKLt8c6/edit?usp=sharing&ouid=103124927705115140407&rtpof=true&sd=true
https://purissimasabadell.org/catequesi-familiar/

