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GRUPS A-B-C-D-E 

Instruccions per als alumnes de classe de Religió per fer els 

deures durant aquests dies en què no hi haurà classe a 

l´Institut 

Benvolguts alumnes de 3ER ESO : 

Us envio ara la segona entrega de Deures de Religió. La feina que us demano 

és la següent : 

1.- En aquesta segona entrega estudiarem els capítols 27 i 28 del Relat de la 

Passió de Jesús segons l´Evangeli de Mateu. Com recordareu, en la primera 

entrega us vaig posar el capítol 26. Ara completarem tot aquest Relat, tan 

important i central en els Evangelis. 

2.- L´esquema de treball serà el mateix que en l´entrega anterior : primer teniu 

el text i a continuació li segueix el seu qüestionari de preguntes. 

3.- En aquesta entrega la distribució és la següent : com que el capítol 27 és 

bastant extens, per facilitar-vos la feina us l´he dividit en dos parts, cadascuna 

amb el seu qüestionari. 

4.- El capítol 28, com que és bastant més breu, us el poso sencer, sense 

divisió. En total són, doncs, 2 capítols, - el 26 i el 27 – i 3 qüestionaris. 

5.- Abans de contestar els qüestionaris, teniu primer que llegir amb molta 

atenció el capítol corresponent. També us teniu que llegir bé les preguntes i 

respondre de forma precisa al que se us demana. 

6.- Penseu bé les respostes i redacteu-les bé, de forma reflexiva, i de ser 

possible, sense faltes d´ortografia. 

7.- Recorda també que les teves respostes les tens que contestat amb els teus 

propis escrits i paraules i no reproduir el text bíblic en els deures. 

8.- MOLT IMPORTANT : En lloc de redactar els deures per escrit en un 

dossier, com us vaig posar en la primera entrega, ara me´ls teniu que 

enviar per correu electrònic, al meu correu :  rcasademunt@elpuig.xeill.net  

Teniu que editar un arxiu word, posar-me a dalt el vostre nom, cognoms i 

grup-classe. A continuació, teniu que fer constar “Qüestionari nº 1 “ i 

enumerar cada pregunta i posar en ella la resposta corresponent. Així 

successivament, tots els qüestionaris i les seves preguntes 

corresponents.  

Quan ho tingueu tot redactat, m´ho envieu al meu correu. Les dates per enviar 

aquesta segona entrega de deures és dins de la setmana del 13 al 19 

d´abril, després de Setmana Santa. Si teniu algun dubte, m´escriviu al meu 

correu electrònic i us contestaré. 
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També, seria millor que el dossier escrit de la primera entrega me´l 

poguéssiu passar en un altre arxiu word i enviar-m´ho l´abans possible. 

Així us el podré avaluar ara i no deixar-lo per quant tornem a classe, ja que 

encara estarem vàries setmanes sense venir a l´Institut. 

Només em queda desitjar-vos que estigueu bé amb les vostres famílies, que 

ocupeu i aprofiteu el temps i que no perdeu l´esperança. Déu ens lliurarà 

d´aquesta pandèmia i el sol tornarà a sortir. No ho dubteu. Ànims i endavant ! 

 

PRIMER TEXT :  El Relat de la Passió – Evangeli de Mateu. 

Capítol 27  1ª part 

Jesús, conduït davant de Pilat 

(Mc 15,1; Lc 23,1; Jn 18,28) 

27 

 Quan va despuntar el dia, tots els grans sacerdots i els notables del poble van 

prendre l'acord de condemnar Jesús a mort. I després de fer-lo lligar, se'l van 

endur i l'entregaren a Pilat, el governador. 

Mort de Judes 

 Aleshores Judes, el qui l'havia traït, quan veié que l'havien condemnat, es 

penedí del que havia fet. Va retornar les trenta monedes de plata als grans 

sacerdots i als notables, i els digué: 

--He pecat entregant a la mort un innocent. 

Però ells li contestaren: 

--I a nosaltres què ens importa? Això és cosa teva! 

 Ell va llençar les monedes al santuari i sortí. Se'n va anar i es va penjar. 

 Els grans sacerdots recolliren les monedes tot dient-se: 

--No és permès de tirar-les al tresor del temple, perquè són preu de sang. 

 Llavors van prendre l'acord de comprar amb aquells diners el Camp del 

Terrisser per sepultar-hi els forasters. Per això, fins al dia d'avui aquell camp 

s'anomena Camp de Sang. Així es va complir allò que havia anunciat el profeta 

Jeremies: Prengueren les trenta monedes, el preu d'aquell que alguns israelites 

havien avaluat, i les donaren a canvi del Camp del Terrisser, tal com m'havia 

ordenat el Senyor. 

Jesús, interrogat per Pilat 

(Mc 15,2-5; Lc 23,3-5; Jn 18,33-38) 

 Jesús comparegué davant el governador. El governador el va interrogar: 

--¿Tu ets el rei dels jueus? 



Jesús li respongué: 

--Tu ho dius. 

 Però Jesús no contestava res a les acusacions que li feien els grans sacerdots 

i els notables. 

 Aleshores Pilat li diu: 

--¿No sents quants testimonis presenten contra tu? 

 Però Jesús no li va respondre res sobre cap acusació, i el governador n'estava 

tot sorprès. 

Jesús, condemnat a mort 

(Mc 15,6-15; Lc 23,13-25; Jn 18,39-19,16) 

 Cada any, per la festa de Pasqua, el governador tenia el costum de deixar 

lliure el pres que la gent volia. Llavors tenien un pres famós, un tal Barrabàs. 

Quan la gent, doncs, s'hagué reunit, Pilat els digué: 

--Qui voleu que us deixi lliure, Barrabàs, o Jesús, l'anomenat Messies? 

 Deia això perquè sabia que li havien entregat Jesús per enveja. 

 Mentre Pilat era al tribunal, la seva dona li féu arribar aquest missatge: 

--Desentén-te del cas d'aquest just. Avui, en somnis, he patit molt per causa 

d'ell. 

 Mentrestant els grans sacerdots i els notables van convèncer la gent que 

reclamessin Barrabàs i fessin matar Jesús. El governador els preguntà: 

--Quin d'aquests dos voleu que us deixi lliure? 

Ells respongueren: 

--Barrabàs! 

 Pilat els diu: 

--I de Jesús, l'anomenat Messies, què n'he de fer? 

Tots van respondre: 

--Que el crucifiquin! 

 Ell replicà: 

--Però quin mal ha fet? 

Ells cridaven encara més fort: 

--Que el crucifiquin! 

 Pilat, veient que no en treia res i que més aviat començava un avalot, es rentà 

les mans amb aigua davant la gent i els va dir: 



--Jo sóc innocent de la sang d'aquest home. Això és cosa vostra. 

Tot el poble respongué: 

--Que la seva sang caigui sobre nosaltres i els nostres fills! 

Llavors els deixà lliure Barrabàs i, després de fer assotar Jesús, el va entregar 

perquè fos crucificat. 

 

QÜESTIONARI Nº 1 

1.- Descriu la fi de l´apòstol Judes i el que va passar després de la seva mort. 

2.- Explica per què el governador romà Pilat va donar a elegir al poble de 

Jerusalem entre Jesús i Barrabàs. 

3.- Fes un breu resum del judici que Pilat feu a Jesús i del diàleg que tingueren 

tots dos.  

4.- Quin paper van tenir els sacerdots i els notables del pobles en la condemna 

a mort de Jesús per Pilat ? Explica-ho de forma detallada.  

 

SEGON TEXT :  El Relat de la Passió – Evangeli de Mateu – 

Capítol 27. 2ª part.  

Burles dels soldats 

(Mc 15,16-20; Jn 19,2-3) 

 

Els soldats del governador es van endur Jesús dins el pretori i reuniren al seu 

voltant tota la cohort. El van despullar, el cobriren amb una capa de color 

escarlata i li posaren al cap una corona d'espines que havien trenat, i a la mà 

dreta una canya. S'agenollaven al seu davant i l'escarnien dient: 

--Salve, rei dels jueus! 

 Després li escopien, prenien la canya i li pegaven al cap. 

 Acabada la burla, li tragueren la capa, li posaren els seus vestits i se 

l'endugueren per crucificar-lo. 

Crucifixió de Jesús 

(Mc 15,21-32; Lc 23,26-43; Jn 19,17-27) 

 Quan sortien van trobar un home de Cirene, que es deia Simó, i l'obligaren a 

portar la creu de Jesús. Arribats en un indret anomenat Gòlgota —que vol dir 

«lloc de la Calavera»—, li donaren a beure vi barrejat amb fel; ell el va tastar, 

però no en volgué beure. 



 Després de crucificar-lo, es repartiren els seus vestits jugant-se'ls als daus. I 

s'estaven asseguts allà custodiant-lo. 

 Damunt el seu cap havien posat escrita la causa de la seva condemna: 

«Aquest és Jesús, el rei dels jueus.» 

 Juntament amb ell foren crucificats dos bandolers, l'un a la dreta i l'altre a 

l'esquerra. Els qui passaven per allí l'injuriaven movent el cap amb aires de 

mofa i dient: 

--Tu que havies de destruir el santuari i reconstruir-lo en tres dies, salva't a tu 

mateix, si ets Fill de Déu, i baixa de la creu! 

 També els grans sacerdots se'n burlaven, amb els mestres de la Llei i els 

notables, tot dient: 

 --Ell que va salvar-ne d'altres, a si mateix no es pot salvar! És rei d'Israel: que 

baixi ara de la creu i creurem en ell! Ha confiat en Déu: que l'alliberi ara, si tant 

se l'estima! Ell, que va dir: "Sóc Fill de Déu"! 

 Els bandolers que havien estat crucificats amb ell l'insultaven de la mateixa 

manera. 

Mort de Jesús 

(Mc 15,33-41; Lc 23,44-49; Jn 19,28-30) 

 Des del migdia fins a les tres de la tarda es va estendre una foscor per tota la 

terra. I cap a les tres de la tarda, Jesús va exclamar amb tota la força: 

-- Elí, Elí, ¿lemà sabactani? —que vol dir: « Déu meu, Déu meu, per què m'has 

abandonat? » 

 En sentir-ho, alguns dels qui eren allí deien: 

--Aquest crida Elies. 

 De seguida un d'ells corregué a prendre una esponja, la xopà de vinagre, la 

posà al capdamunt d'una canya i la hi donava perquè begués. Els altres deien: 

--Deixa, a veure si ve Elies a salvar-lo. 

Però Jesús tornà a cridar amb tota la força, i va expirar. 

 Llavors la cortina del santuari s'esquinçà en dos trossos de dalt a baix; la terra 

tremolà, les roques s'esberlaren; els sepulcres s'obriren, i molts cossos dels 

sants que hi reposaven van ressuscitar. Sortiren dels sepulcres i, després de la 

resurrecció de Jesús, van entrar a la ciutat santa i s'aparegueren a molts. 

El centurió i els qui amb ell custodiaven Jesús, veient el terratrèmol i tot el que 

havia passat, van agafar molta por i deien: 

--És veritat: aquest era Fill de Déu. 



 També hi havia allà moltes dones que s'ho miraven de lluny estant. Havien 

seguit Jesús des de Galilea i li prestaven ajut. Entre elles hi havia Maria 

Magdalena, Maria, mare de Jaume i de Josep, i la mare dels fills de Zebedeu. 

Sepultura de Jesús 

(Mc 15,42-47; Lc 23,50-56; Jn 19,38-42) 

 Arribat el capvespre, vingué un home ric d'Arimatea, que es deia Josep i era 

també deixeble de Jesús. Aquest anà a trobar Pilat per demanar-li el cos de 

Jesús, i Pilat va manar que l'hi donessin. Josep prengué el cos, l'embolcallà 

amb un llençol per estrenar i el va dipositar en un sepulcre nou, que ell s'havia 

fet tallar a la roca. Després va fer rodolar una gran pedra a l'entrada del 

sepulcre i se n'anà. També eren allà Maria Magdalena i l'altra Maria, assegudes 

enfront del sepulcre. 

La guàrdia al sepulcre 

 El dissabte, l'endemà del dia de la preparació, els grans sacerdots i els 

fariseus es reuniren i anaren a trobar Pilat per dir-li: 

--Senyor, ens hem recordat que aquell impostor, quan encara vivia, va dir: "Al 

cap de tres dies ressuscitaré." Dóna ordre, doncs, que assegurin el sepulcre 

fins al tercer dia, no fos cas que els seus deixebles vinguessin a robar el cos i 

després diguessin al poble: "Ha ressuscitat d'entre els morts." Seria una 

impostura pitjor que la primera. 

 Pilat els digué: 

--Aquí teniu una guàrdia. Aneu al sepulcre i assegureu-lo tan bé com sapigueu. 

 Ells anaren al sepulcre i l'asseguraren segellant-ne la pedra de l'entrada i 

posant-hi la guàrdia. 

 

QÜESTIONARI Nº 2 

1.- Explica quin paper va tenir un personatge anomenat Simó de Cirene en 

l´episodi final de la vida de Jesús. 

2.- Fes un breu resum de la crucifixió i de la mort de Jesús. 

3.- Descriu quina va ser l´actitud dels sacerdots i els notables del poble davant 

de Jesús crucificat. Descriu també breument les paraules que li van dedicar. 

4.- Què deia la inscripció que van posar els soldats en un rètol sobre el cap de 

Jesús, ja en la creu ? 

5.- Quin nom rebia el lloc on va ser crucificat Jesús i què volia dir, traduït a les 

llengües actuals ? 

6.- Quines van ser les darreres paraules de Jesús en morir a la creu ? 

7.- Sobre quina hora va morir Jesús, i quin dia era de la setmana ? 



7.- Quins esdeveniments sobrenaturals es van produir a Jerusalem en morir 

Jesús. Descriu-los amb detall i amb les teves paraules. 

8.- Quines persones estaven presents en la crucifixió i la mort de Jesús ? Cita-

les. 

9.- Quina va ser l´actitud del centurió i dels soldats romans que van participar 

en la crucifixió en morir Jesús ? 

10.- Explica què es va fer del cos mort de Jesús, qui se´n va fer càrrec d´ell, 

quines gestions va fer per obtenir-lo, com era el lloc on va ser sepultat i quines 

persones n´estaven presents. 

11.- Descriu quina va ser la petició que els grans sacerdots van fer al 

governador romà sobre el cos i la sepultura de Jesús i també quines raons van 

aportar per fer aquesta petició. Explica també, amb detall, quina va ser la 

decisió del governador romà.  

 

TERCER TEXT :  Relat de la Passió de Jesús – Evangeli de 

Mateu -  Capítol  28. 

El sepulcre buit. Aparició a les dones 

(Mc 16,1-8; Lc 24,1-12) 

28 

 Passat el dissabte, quan clarejava el diumenge, Maria Magdalena i l'altra Maria 

anaren a visitar el sepulcre. Tot d'una hi hagué un gran terratrèmol: un àngel 

del Senyor va baixar del cel, féu rodolar la pedra i s'hi va asseure al damunt. 

Resplendia com un llamp, i el seu vestit era blanc com la neu. De por d'ell, els 

guardes es posaren a tremolar i van quedar com morts. L'àngel digué a les 

dones: 

--No tingueu por, vosaltres. Sé que busqueu Jesús, el crucificat. No és aquí: ha 

ressuscitat, tal com va dir. Veniu, mireu el lloc on havia estat posat. Aneu de 

seguida a dir als seus deixebles: "Ha ressuscitat d'entre els morts, i ara va 

davant vostre a Galilea. Allà el veureu." Aquest és el missatge que us havia de 

donar. 

 Immediatament elles, amb por, però amb una gran alegria, se n'anaren del 

sepulcre i van córrer a anunciar-ho als deixebles. 

 Però tot d'una Jesús els va sortir al pas i les va saludar. Elles se li acostaren, 

se li abraçaren als peus i el van adorar. Jesús els digué: 

--No tingueu por. Aneu a anunciar als meus germans que vagin a Galilea. Allà 

em veuran. 

 

 



L'informe dels guardes 

 Mentre elles hi anaven, alguns de la guàrdia van entrar a la ciutat i 

comunicaren als grans sacerdots tot el que havia passat. Els grans sacerdots 

es van reunir amb els notables i prengueren la decisió d'oferir molts diners als 

soldats i donar-los aquesta consigna: 

--Feu córrer que els seus deixebles van venir de nit i van robar el seu cos 

mentre vosaltres dormíeu. I si això arriba a oïda del governador, ja el 

convencerem nosaltres que us deixi tranquils. 

 Ells agafaren els diners i van complir la consigna rebuda. 

Aquesta versió dels fets s'ha escampat entre els jueus fins al dia d'avui. 

Jesús ressuscitat envia els seus deixebles 

 Els onze deixebles se n'anaren a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia 

indicat. En veure'l, el van adorar; abans, però, havien dubtat. Jesús s'acostà i 

els va dir: 

--He rebut plena autoritat al cel i a la terra. Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-

los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant i 

ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere 

dia fins a la fi del món. 

 

QÜESTIONARI Nº 3 

1.- Descriu i explica, amb molt detall, l´escena de la resurrecció de Jesús el 

diumenge, fent constar els diferents moments de la narració i les persones que 

hi eren. 

2.- Descriu quina va ser la reacció dels grans sacerdots en conèixer l´explicació 

dels soldats i què van decidir fer. 

3.- Descriu l´aparició de Jesús ressuscitat als seus deixebles. On se´ls va 

aparèixer ? Quina va ser la reacció dels deixebles en veure´l ?  Quines 

instruccions els va donar ? 
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