
 

Activitat per a petits i mitjans 
 
La Sagrada Família: un camí de fe i simbolisme. 

 

a la Sagrada Família de Barcelona. 

 
Al joc hi poden jugar fins a un total de 4 jugadors i un àrbitre, ja que hi ha preparades 
4 preguntes per a cadascuna de les caselles per on els jugadors aniran passant i en 

 
afegir més preguntes per a cada casella, es pot incrementar el nombre de jugadors). 

temps per contestar cada pregunta i el conjunt de preguntes de la casella 23, i 
t, 

llibres, etc.).  
 
Tothom es col·locarà amb el seu peó representatiu (segons color) a fora del camí i 
davant la casella número 1. Cada jugador tirarà el dau un cop i avançarà tantes 

stablertes per a 

següent torn. Si falla, però, ajaurà el seu peó i perdrà el següent torn. 
 

el 

de lloc el jugador que al torn anterior hagi fallat la resposta a la pregunta feta segons 
la casella que ocupa. 
 

tirada justa (amb el nombre de caselles justes que li faltaria per arribar a la 23) es 
 qualsevol altra casella que 

no hagi estat contestada abans i perdrà torn o no el perdrà segons sàpiga o no la 
resposta (com en totes les ocasions anteriors). 
 

que la 
falla, ho podrà intentar el jugador que estigui més a prop de la casella 23, i així 
successivament. Si fallen tots, el joc es donarà per desert. 
 
Per contestar les preguntes
passat aquest temps, li dirà si la resposta és correcta o no. Si no és correcta no li 
transmetrà la solució, ja que així es pot aprofitar la pregunta per a un altre jugador 
que caigui en aquella casella. Es procedirà de la mateixa manera amb les 4 
preguntes de la casella 23: establirà un temps per contestar-les i només al final dirà 
si hi ha tres preguntes ben respostes o no; així, si és que no, es podran aprofitar les 
preguntes per al següent jugador, i successivament. 
 
 



 

1.  

tot ho veu 

 

1.  
Representa Déu Pare. Per què?  

ho pot). 

2.   
R: Sí. 

3.  (ull) dels cristians. Quins cristians dediquen la seva 
 

R:  Els ordres religiosos. 

4.  Darrera hi ha un disc solar, què pot representar?  
 

2.  

Ocells 

 

1.  Per què col·locar ocells a la façana del Naixement?  
R:  Perquè simbolitzen la creació de tots els éssers vius. 

2.  exòtics. Per què?  
R: Simbolitzen la universalitat de la Creació. 

3.  Quin altre ocell  pots trobar a la façana del Naixement?  
R: Un pelicà i coloms. 

4.  
Quin sagrament representa el pelicà i per què?  

pescar i alimentar la pròpia vida. 

3.  

Gos (amb els 
pastors) 

 

1.  
Quina raça de gos sembla aquest que porten els 
pastors?  

 

2.  
A quin evangeli diu que són els pastors els primers en 
adorar Jesús?  
R: A Lluc 

3.  
Hi ha altres animals domèstics a les imatges de la 
Sagrada Família?  
R: Sí. Gall, ovelles, cavall, etc. 

4.  

Però es troben més animals domèstics o més ferotges, 
i per què?  
R: Ferotges, perquè representen tota la Natura, que és el 
model que Gaudí vol imitar amb la seva arquitectura. 

4.  

Jesús, al Temple 
de Jerusalem 

 

1.  
Quina edat tenia Jesús quan va començar a ensenyar 
en el Temple?  
R: Molt jove, 10 o 12 anys. 

2.  Quin evangeli narra aquest succés?  
R: Lluc. 

3.  Què ensenyava Jesús?  
R: La llei jueva o Torah, que està al nostre Antic Testament. 

4.  
Era normal que els nens ensenyessin al Temple?  
R: No, era del tot extraordinari, ja que ni tan sols sabien 
llegir als 12 anys. 



 

5.  

Pinacle de St. 
Maties 

 

1.  sembla indicar-ho. Quin altre apòstol comença el seu 
nom també per M?  
R: Mateu. 

2.  
A quin apòstol que va trair Jesús va substituir  
Sant Maties?  
R: Judes Iscariot. 

3.  Quants apòstols va tenir Jesús?  
R: Dotze. 

4.  Per què eren 12 i no un altre nombre?  
 

6.  

St. Josep i Jesús 

 

1.  probablement li ensenyà?  
R : El de fuster. 

2.  A quina vila vivia i treballava Josep?  
R: A Nazareth. 

3.   
R: Galilea. 

4.  
A quina població, en canvi, diuen els evangelis que va 
néixer Jesús?  
R: A Betlem de Judea. 

7.  

El nom de Jesús 

 

1.  Saps què significa el nom de Jesús?  
R: Déu salva. 

2.  Quin dia del calendari celebrem el nom de Jesús?  
R: El dia 1 de gener. 

3.  
Amb quin ritual molt important per als jueus es posava 

 
R: Amb la circumcisió. 

4.  Quants dies es trigava en posar nom a un nen i  
per què?  

8.  

El nom de Maria 

 
 
 

1.  Saps què significa el nom de Maria?  
R: Excelsa, molt important, o molt gran. 

2.  Quin dia del calendari celebrem el nom de Maria?  
R: El dia 1 de gener. 

3.  

Quin és el personatge més antic de la Bíblia que ja 
portava el nom de Maria?  
R: Myriam, la germana de Moisès i Aaron, i qui salvà 
Moisès deixant-lo en un cistell al riu Nil. 
 

4.  

Amb Jesús hi anava alguna altra Maria,  
fora de la seva mare ?  
R: Sí, Maria Magdalena i Maria la de Cleofàs, que anaren a 
ungir Jesús al seu sepulcre. 
 



 

9.  

El nom de Josep 

 
 
 

1.  Saps què significa el nom de Josep?  
R: Déu farà créixer. 

2.  Quin dia del calendari celebrem el nom de Josep?  
R: El dia 19 de març. 

3.  

 
es deia també Josep?  
R: Aquell que va arribar a ser ministre del Faraó i salvà al 
seu poble de la gana acollint-lo a Egipte. 

4.  Per què Josep agafà el nen i Maria i fugí a Egipte?  
R: Perquè el rei Herodes volia matar el nen 

10.  

Pinacle amb creu 
Thau (T), creu Xi 

(X) i colom (Esperit 
Sant) 

 
 
 

1.   
R: La Trinitat. 

2.  Per què la Thau (T) representa Déu Pare? 
R : Perquè Theos, en grec, vol dir Déu. 

3.  
Per què la Xi grega (una mena de X gran)  
representa Jesús? 
R: Perquè en grec, Xristós vol dir el Crist. 

4.  
 

R: Perquè així mateix ho representa St. Mateu al seu 
evangeli. Mt 3,16. 

11.  

El cavaller Sant 
Jordi 

 
 

1.  
Li diuen popularment així, però a qui representa de 
debò? R: A un soldat romà de cavalleria. 
 

2.  

La llegenda de Sant Jordi és contemporània  
a la vida de Jesús?  

 
 

3.  

Els soldats romans a cavall portaven un elm i una 
armadura com aquests?  
R: No, aquest model és medieval i per això es presta a 
confusions. 
 

4.  

que 
St. Jordi no té res a veure amb la Passió de Jesús, per 
què creus que ho faria?  
R: Per simbolitzar la lluita entre el bé i el mal. 

 12. 

Xiprer amb coloms 

 
 

1.  Quin arbre és aquest?  
R: Un xiprer. 

2.  

Per què el xiprer és un arbre simbòlic des del punt de 
vista religiós?  
R: Perquè, com és tan esvelt i apunta cap al cel, simbolitza 
la pregària i la comunicació amb Déu. 
 

3.  A quins llocs religiosos trobem normalment xiprers?  
R: Als monestirs i als cementiris. 

4.  

Per què creus que hi ha tants coloms?  

seu Esperit al món. 



 

13.  

La mort dels 
innocents 

 
 

1.  A quin evangeli surt aquest relat ?  
R: a Mateu. 

2.  Quin rei volia fer matar els nens de Betlem ?  
R: El rei Herodes. 

3.  

Per què ho volia?  
R: Perquè sabia que entre ells havia nascut el Messies, i 
temia que li tragués el seu poder. 
 

4.  
Quin dia celebra aquest fet el nostre calendari?  
R: El 28 de desembre. 
 

14.  

La fugida a Egipte 

 

1.  

 
Per què Josep tria Egipte per fugir?  
R: Era un lloc amb molta gent (per passar desapercebuts) i 
allà Herodes no tenia jurisdicció ni poder. 
 

2.  
Qui va fugir també a Egipte per salvar de la gana la 
seva família?  
R: El patriarca Jacob. 

3.   
R: Alexandria. 

4.  I quina era la capital de Judea en temps de Jesús?  
R: Jerusalem. 

15.  

ls 
mags 

 

1.  

 

a adorar Jesús a Betlem?  
R: Mateu. 
 

2.  

li que vingueren?  

decidit que fossin tres. 
 

3.  Recordes com es diuen?  
R: Melcior, Gaspar i Baltasar. 

4.  

 
Què li portaren a Jesús?  
R: Or (Rei), encens (Sacerdot) i mirra (Profeta) i així van 
reconèixer en Jesús els tres càrrecs principals del poble 

  



 

16.  

La traïció de Judes 

 
 

1.  
Amb quin gest es representa la traïció de  
Judes a Jesús?  
R: Amb un petó. El petó de Judes. 

2.  A quin lloc fa Judes aquest gest a Jesús?  
R: A Getsemaní, un hort prop de Jerusalem. 

3.  Davant quines autoritats havia venut Judes a Jesús?  
R: Davant les autoritats religioses del Temple. 

4.  

Per quantes monedes Judes vengué a Jesús?  
R:  Per trenta monedes de plata. 30 denaris era el preu 
corrent per un esclau al mercat. 
 

17.  

Santa Anna 

 

1.  Qui era Santa Anna?  
 

2.  Com es deia el seu marit?  
R: Joaquim. 

3.  Quin dia es celebra Santa Anna?  
R: Santa Anna i Sant Joaquim, el 26 de juliol. 

4.  

Surt la mare de Maria als evangelis o al Nou 
Testament?  
R: No, la coneixem per la tradició oral i pels evangelis 
apòcrifs (no acceptats). 

18.  

Una tortuga de 
terra 

 

1.  
Quantes tortugues aguanten alguns dels pilars de les 

Família?  
 

2.  Són de la mateixa espècie les tortugues que trobem?  
 

3.  
Què simbolitza la tortuga aguantant un pilar?  

 
anys). 

4.  
Saps si existeix alguna cultura que tingui a la tortuga 
com a origen del món i de la creació?  

 

19.  

El gall 

 

1.  
 

R: Representa el gall que cantà quan Pere negà conèixer 
Jesús. 

2.  On estava Pere quan cantà el gall?  
R: A les portes del Sanedrí, al Temple de Jerusalem. 

3.  Quan acostuma a cantar el gall durant el dia?  
 

4.  Qui era el cap del Sanedrí que condemnà Jesús?  
R: Caifàs. 



 

20.  

Àpside en forma 
 

 

1.  

Quines formes es representen a les columnes de 
 

R: Ar
 

2.  
Quines formes es representen a les claus de volta de 

?  
R: Estrelles. I en conjunt, el firmament de la Creació. 

3.    
 

4.  

 
R: Perquè Gaudí volia imitar la natura, que és creació de 

ni la línia recta, que són creacions humanes. 

21.  

Eines del 
picapedrer 

 

1.  picapedrers?  
R: El mall. 

2.   
R: La barrina. 

3.   
R: Per a tallar pedres en angle. Normalment en angle recte. 

4.  
Quina peça de ferro forjat servia per anar escardant la 
pedra a cops de maceta o mall ?  

 

22.  

Ou vidriat amb 

Jesús : JHS 

 

1.  
Per quina festa litúrgica es regalen ous guarnits a molts 
països?  
R: Per la Pasqua. 

2.  
 

R: La resurrecció, la vida que trenca la pedra del sepulcre 
(la closca). 

3.  
 

R: Són les primeres lletres del seu nom en llengua grega, 
IHSOUS. 

4.  Jesús fos vidriat?  
R: Per donar-li rellevància, ja que la Resurrecció és el punt 
culminant de la Salvació que ens dugué Jesucrist. 

23.  

La Sgda Família 
acabada 

 

1.  
Amb quantes torres comptarà la  
Sagrada Família acabada?  
R: Amb 18 torres. 

2.  
 

R: Els dotze apòstols, els quatre evangelistes,  
Jesús i Maria. 

3.   
R: Mateu, que fou alhora apòstol i evangelista. 

4.  Què coronarà la torre de Maria?  
R: Una gran estrella esferoide amb 12 puntes. 

 

 


