
Nou projecte de
Religió Catòlica per
a Educació Infantil



El projecte BRISA naix amb la intenció de respondre a la 
necessitat de formació integral de les persones, abordant-
ne la indispensable dimensió religiosa. Té l’objectiu inicial 
d’ajudar els xiquets i les xiquetes d’Infantil a aprendre 
de si mateixos i de les persones que els envolten i a 
comprometre’s a transformar el món.

Per això Rua, la protagonista del projecte, visitarà amb la 
seua amiga, l’estrela Haku, diferents escenes dels evangelis. 
Hi trobarà personatges bíblics a la seua infantesa (Marta, 
Maria Magdalena, Pere, Joan...) i Jesús, Maria i Josep, que es 
presenten com a models de vida.

El projecte ha sigut dissenyat i elaborat per Carmen Pellicer 
i Javier Bernal a partir de la seua àmplia experiència en 
educació religiosa escolar.

Naix Brisa,  
per un món millor

Rua ve del terme hebreu Ruah, que fa referència 
a l’Esperit de Déu, el qual és capaç d’arribar a 

qualsevol persona i a qualsevol lloc del món per  
a donar a conéixer la Paraula de Déu.

Hola,  
em diuen 

Rua!



Brisa és una alenada d’aire fresc
Mira aquesta taula i descobreix les unitats per a cada curs:
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1 
Rua té  

una missió

2 
Un estable molt 

especial

1 
Joan aprén  

a sembrar blat

2 
El patge 

 de Baltasar

1 
Anem  

de verema

2 
Accident  

a la fusteria

3 
Rua  

a Natzaret

4 
S’acosta  

la Pasqua

3 
Bartimeu  
vol jugar

4 
Marc va  
de boda

3 
A la vora  
del Jordà

4 
Un sopar  
especial

5 
Els amics  
fan plans

6 
 Zaqueu troba  

un niu

5 
Una ovella a la 

ximenera

6 
L’oli de Samaria

5 
De campament  

a Tabor

6 
La sopa està 
dessaborida

Com treballar amb el projecte
La dinàmica de treball, que ve detallada en la Proposta 
didàctica, s’organitza en les fases o passos següents:

En tot moment es fa servir una metodologia activa en 
la qual els alumnes són protagonistes del seu propi 
aprenentatge i s’involucren en el treball. A més, és un 
aprenentatge compartit en el qual és fonamental la 
cooperació entre tots els membres del grup.

Lectura dels contes

Brisa disposa de sis contes per cada nivell que es treballen abans 
de fer les fitxes respectives de cada unitat. S’hi narra, de manera 
fictícia, la trobada d’un personatge o d’una colla d’amics amb el 
protagonista de la unitat o amb l’escena de l’Evangeli plantejada.

Cada conte està estructurat en set dobles pàgines que no sols 
han de ser llegides juntament amb els alumnes, sinó que inclouen 
diverses activitats perquè es convertisquen en elements vius  
i instructius. Les instruccions per a fer-ho estan en cada conte.
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Lectura  
dels contes

Treball amb 
les làmines

Llibre viatger



Treball sobre les làmines del quadern de l’alumnat

Cada unitat consta de quatre fitxes de treball organitzades en  
dos apartats:

• Rua investiga. Inclou dues fitxes inicials en les quals s’aborden 
l’emoció, el valor o el contingut treballat en el conte que s’ha llegit 
prèviament. L’objectiu de la primera fitxa és que els alumnes 
siguen capaços d’identificar-los en si mateixos (per exemple, com 
ajude, com estime, com respecte...?), mentre que el de la segona 
consisteix a observar com els gestionen o viuen les persones que 
els envolten (qui m’ajuda, qui m’estima, qui em respecta...?).

•  Rua celebra amb nosaltres. El treball continua en la tercera 
fitxa, que completa la seqüència de la unitat amb la celebració 
de la Paraula. S’hi llig el text bíblic sobre el qual s’havia basat el 
conte i s’accedeix als símbols i personatges més rellevants sobre 
els quals es fonamenta la nostra religió.

    La quarta fitxa recull el que han aprés els alumnes com a 
reflexió, avaluació i compromís de futur, amb la intenció d’assolir 
l’objectiu del projecte de transformar i millorar el món que els 
envolta.

FASE 2

Llibre viatger

En el llibre viatger, Rua acompanya els xiquets i les xiquetes 
a dos escenaris diferents per a treballar els continguts de la 
unitat per mitjà d’obres d’art (escultura, pintura, vidrieres...), 
fotografies de situacions vitals (pobresa, comunitat...) o edificis 
(església, mesquita...). El desenvolupament d’aquest apartat es 
basa en la utilització d’estratègies de pensament que fomenten 
el pensament creatiu, crític i rigorós, així com l’empatia i la 
comprensió de les vivències que hi ha representades.

FASE 3
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Materials del projecte Brisa

Per a l’alumnat
En cada curs, el material es presenta en una pràctica carpeta  
en la qual trobaràs:

•  Un quadern de treball amb il·lustracions i fotografies.  
Consta de sis unitats, dues per trimestre. En total, hi ha 16 
fitxes de treball amb activitats molt variades i atractives per als 
xiquets i les xiquetes d’Infantil. Inclou també adhesius i encunys.

•  Tres llibres de contes, un per trimestre. Cada llibre inclou dos 
contes il·lustrats amb activitats per a fer sobre algunes làmines. 
Rua i Haku hi viuran diferents situacions en l’època de Jesús.

•  Un llibre viatger, que és un instrument divertit i visual amb 
el qual es treballaran els continguts a través de 12 làmines 
d’obres d’art i situacions quotidianes. També inclou una pàgina 
d’adhesius i gomets.

Per al docent i l’aula
El material per al docent i l’aula es presenta  
en una àmplia i versàtil bossa.

Proposta didàctica

El docent hi podrà trobar materials variats que l’ajudaran  
en el seu treball amb l’alumnat.

• Programacions d’aula i projecte curricular.

•  Explotació didàctica de les unitats, amb multitud de 
suggeriments per al docent i activitats d’ampliació i reforç. 
S’hi inclouen les reproduccions de les fitxes del quadern de 
l’alumnat.

• Suggeriments per a treballar els contes i els llibres viatgers.

•  Làmines fotocopiables com a material addicional per a reforçar 
els continguts treballats.

•  Tallers relacionats amb els  
continguts de les unitats.

•  Reproducció dels textos bíblics  
tal com apareixen en el quadern  
de l’alumnat i en les versions  
completes de la Bíblia.

• Les lletres de les cançons.



Coneix Rua, la mascota que  
us acompanyarà tot el curs
Rua és el personatge guia del projecte, un nino de 40 cm 
que contribuirà a la labor docent i acompanyarà els xiquets  
i les xiquetes al llarg del seu aprenentatge.

No sols acompanya els infants en el treball a classe proposant-los 
contes, celebracions, cançons, activitats i un llibre viatger que  
els acosta al món de l’art, sinó que també servirà d’enllaç amb  
les famílies quan visite les seues cases.

A més, Rua porta dins una eina meravellosa, la LLUM. Una llum 
que ens serveix de guia a la foscor, que ens protegeix, que ens 
permet caminar amb fermesa pel camí correcte, una llum que  
ens ompli als cristians i les cristianes d’energia i de vida.

La xicoteta Rua pot viatjar a través del temps i de l’espai. Gràcies  
a ella, els alumnes poden viure aventures fascinants al costat  
dels personatges bíblics.

I a més...

• Murals i cançons per a gaudir a l’aula.

•  Cançons. Temes musicals per a treballar els continguts de les 
unitats. Estan disponibles en MP3 i es poden descarregar des  
del centre de recursos i executar directament en el llibre digital.

Rua  
té llum!

El projecte Brisa es complementa amb una proposta digital 
adaptada a l’edat de l’alumnat. Així, més que un afegit, 
constitueix una nova forma d’aprenentatge. Consta d’una 
versió per al professorat i una altra per a l’alumnat.

Els alumnes gaudiran d’un aprenentatge gamificat en el 
qual hauran de completar una gran varietat d’activitats 
interactives (trencaclosques, laberints, memòria...) per a recollir 
les seues recompenses. Mentrestant, posem a disposició 
dels docents una completa proposta didàctica que, a més 
d’incloure els mateixos continguts de la versió impresa, està 
enriquida amb activitats d’ampliació i reforç, cançons, contes 
animats i narrats, programacions, solucionaris, avaluacions, 
suggeriments per a les celebracions, etc.

Saps que la brisa  
també bufa en digital?



En el nostre web descobriràs  
tots els materials de BRISA

edelvivescomunitatvalenciana.com
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