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CONCURS BÍBLIC
SUPORT AL PROFESSORAT

SALUTACIÓ I PRESENTACIÓ 

Benvolgut/benvolguda docent,

Tens a mans una nova edició del nostre estimat Concurs –donem gràcies a Déu per haver arribat 
ja a la trenta-vuitena–.

En aquesta edició el gran protagonista és Jesús de Natzaret, com sempre. Protagonistes, la seva 
Paraula a través de la Paràbola del Sembrador, l’alumnat que participa en l’activitat i tu 
especialment, ja que sense la teva decisió i guiatge la Paraula no arribaria als cors dels teus nois 
i noies.

Et convidem a participar i sembrar aquesta llavor. Sabem que la trobada amb Jesús de Natzaret 
pot canviar la vida dels nois i noies que acompanyes. Creiem que el Concurs Bíblic pot ajudar a 
gaudir d’aquesta experiència de l’autodescoberta de Jesús i que tu ho pots fer possible.

La paràbola del Sembrador pot facilitar moltes descobertes personals. Ara, a més de docents 
transmissors de coneixements, sou també acompanyants d’autodescobertes.

A les teves mans tens uns materials que cerquen aquestes oportunitats, però que serien buits 
sense la teva acurada presentació, acompanyament i compromís.

Gràcies per ser Amic del Concurs Bíblic!

NOTES OPERATIVES

• Vosaltres, més que nosaltres, sabeu quins dels treballs dels vostres nois i noies presentats 
a concurs mereixen ser premiats. Ens seria de molta ajuda que ens diferenciéssieu aquests 
treballs de la resta de presentats.

• En l’Àrea exclusiva a participants del nostre web –www.concursbiblic.com–, en l’apartat 
“Dibuixos bíblics by Picanyol” teniu a la vostra disposició més de 600 dibuixos bíblics, clas-
sificats per temes, que podeu fer servir i/o donar als nois i noies per reforçar la vostra tasca 
docent.

• En aquest mateix espai, si encara no ho coneixeu, teniu una documentació bíblica en 
format còmic, molt completa, tota ella preparada per tenir un munt de “miniconcursos 
bíblics” a la vostra mida, sota la vostra organització i en el moment i circumstància en què 
us pot fer servei. Uns miniconcursos per sembrar la Paraula i ajudar a les autodescobertes.

• Les respostes a les preguntes no necessàriament han de ser en català. L’idioma de resposta 
prioritari és el que el noi o noia participant prefereixi.

• Els premis per alumnes amb grau de discapacitat estan pensats per discapacitat psíquica, 
tipus síndrome de Down o similar. El professor o tutor ha de determinar si el premi és 
convenient per a l’alumne per créixer en la seva autoestima i perquè se senti valorat en el 
seu treball, o si no és convenient ja que l’alumne està ben integrat en el grup de la classe i 
el premi el faria sentir assenyalat i/o separat dels seus companys. És bo saber la reacció 
dels pares i/o tutors.
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