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• Busca un carrer del call que es veu des de la primera sala. Després l’hauràs 

d’ensenyar als teus companys. 

 

• Que una casa era jueva només es podia saber per una cosa: perquè a 

l’entrada de la casa hi havia un forat allargat on hi posaven una caixeta amb 

uns escrits a dins. Com es deia això que només es trobava a l’entrada de les 

cases jueves?  _________________________________________________ 

 

• A la segona sala hi ha objectes que van utilitzar els jueus de Girona. Com ho 

sabem? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

• Busca una sala on hi ha una imatge d’un escorxador. Què estan fent els 

homes que hi surten? ___________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

 

• Del següent llistat de menjars subratlla tots aquells aliments que creus que 

els jueus no podien menjar: 

 

- Pollastre farcit 

- Gambes a la planxa  

- Pa amb formatge 

- Botifarra de sang amb mongetes 

- Bistec amb crema de llet 

- Fruita del temps 

- Lluç al forn 

- Vedella rostida 

 

• Busca una sala del museu on hi ha làpides. Amb l’ajut de les traduccions, 

busca-hi 4 noms d’home i 3 noms de dona. 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 
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Sala  3 

 

• Apunta tres festes importants que celebris a casa teva i que també celebrin 

els teus amics a casa seva el mateix dia (per tant el teu aniversari no 

serveix):______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

• D’entre els objectes d’aquesta sala busca: 

⇒ DUES HANUKKIÀ.  

Per a què creus que devien servir? _________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Si haguessis d’explicar a algú com és la hanukkià, com la descriuries? _____ 

_____________________________________________________________ 

⇒ UN PLAT DE PÉSSAH.  

Per a què servia? _______________________________________________ 

⇒ UNA MEGUIL·LÀ D’ESTER.  

En quina festa es feia servir?______________________________________ 

⇒ UN GRAVAT D’UN GANIVET AMB UNA FORMA UN XIC CURIOSA.  

Per a què es feia servir?__________________________________________ 

 

• Del següent llistat de menjars subratlla tots aquells aliments que creus que 

els jueus no podien menjar: 

- Pollastre farcit 

- Gambes a la planxa  

- Pa amb formatge 

- Botifarra de sang amb mongetes 

- Bistec amb crema de llet 

- Fruita del temps 

- Lluç al forn 

- Vedella rostida 

 

• Busca una sala del museu on hi ha làpides. Amb l’ajut de les traduccions, 

busca-hi 4 noms d’home i 3 noms de dona. 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 
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• Què és la Torà? Busca-la a les vitrines i digues què et sembla que és: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

• En quina llengua estan tots els escrits que apareixen en els objectes 

exposats en aquesta sala?________________________________________ 

 

• Busca un mantell amb una corona. Qui se’l posava? 

_____________________________________________________________ 

 

• Exposades a les vitrines trobaràs unes filactèries per a resar. On es 

col·loquen aquestes peces? _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

• Ves a la sala del costat i busca la làpida funerària núm. 6. Parla de la 

senyora Dolça.  En quin any va morir?___________________________ 

De quin mes? _________________________________ 

 

• Del següent llistat de menjars subratlla tots aquells aliments que creus que 

els jueus no podien menjar: 

- Pollastre farcit 

- Gambes a la planxa  

- Pa amb formatge 

- Botifarra de sang amb mongetes 

- Bistec amb crema de llet 

- Fruita del temps 

- Lluç al forn 

- Vedella rostida 

 

• Dirigeix-te a una sala del museu on hi ha làpides. Amb l’ajut de les 

traduccions, busca-hi 4 noms d’home i 3 noms de dona. 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 
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• Busca un carrer del call que es veu des d’aquesta sala. Es tracta d’un carrer 

tapiat. Per què creus que es pot arribar a tapiar un carrer? ______________ 

_____________________________________________________________ 

 

“Escolta Israel : el senyor és el nostre Déu, el Senyor és l’únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb 

tot el cor, amb tota l’ànima i amb totes les forces. Grava en el teu cor les paraules dels manaments 

que ara et dono. Inculca-les als teus fills; parla’n a casa i tot fent camí, quan te’n vagis al llit i quan 

et llevis. Lliga-te-les a la mà com un distintiu, porta-les com una marca entre els ulls. Escriu-les als 

muntants de la porta de casa teva i dels portals de la ciutat”. (Deuteronomi 6, 4-9). 

• De què creus que parla aquest text?________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

• A la segona sala hi ha objectes que van utilitzar persones jueves a Girona. 

Com ho podem saber?___________________________________________ 

 

• A la sala del costat hi ha una imatge en què es representa un escorxador.  

Explica què hi fan els homes que hi surten:___________________________ 

_____________________________________________________________  

 

• Del següent llistat de menjars subratlla tots aquells aliments que creus que 

els jueus no podien menjar: 

- Pollastre farcit 

- Gambes a la planxa  

- Pa amb formatge 

- Botifarra de sang amb mongetes 

- Bistec amb crema de llet 

- Fruita del temps 

- Lluç al forn 

- Vedella rostida 

 

• Busca una sala del museu on hi ha làpides. Amb l’ajut de les traduccions, 

busca-hi 4 noms d’home i 3 noms de dona. 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 
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• Entre els objectes d’aquesta sala, busca-hi: 

⇒ DUES HANUKKIÀ.  

Per a què creus que devien servir? _________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Si haguessis d’explicar a algú com és la hanukkià, com la descriuries? _____ 

_____________________________________________________________ 

D’on provenen? ________________________________________________ 

 

⇒ UN PLAT DE PÉSSAH.  

Per a què servia? _______________________________________________ 

D’on prové aquesta peça? ________________________________________ 

 

⇒ UNA MEGUIL·LÀ D’ESTER.  

En quina festa es feia servir?______________________________________ 

D’on prové? ___________________________________________________ 

 

⇒ UN SEGELL UN XIC CURIÓS.  

Per a què es feia servir?__________________________________________ 

D’on prové? ___________________________________________________ 

 

• Busca un objecte representatiu d’un casament. 

Quin nom té la peça? ___________________________________________ 

Quins personatges hi surten? _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

“Recorda’t de consagrar-me el repòs del dissabte. Tens sis dies per treballar i fer totes les feines que 

calgui, però el dia setè és el dia de repòs, dedicat al Senyor, el teu Déu. Perquè en sis dies el Senyor 

va fer el cel, la terra, el mar i tot el que s’hi mou, però el dia setè va reposar : per això el Senyor ha 

beneït el dissabte i l’ha consagrat”. (Ex. 20, 8-11). 

 

• De què creus que parla aquest text?________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

• Del següent llistat de menjars subratlla tots aquells aliments que creus que 

els jueus no podien menjar: 

 

- Pollastre farcit  

- Gambes a la planxa  

- Pa amb formatge 

- Botifarra de sang amb mongetes 

- Bistec amb crema de llet 

- Fruita del temps 

- Lluç al forn 

- Vedella rostida 

 

 

• Busca una sala del museu on hi ha làpides. Amb l’ajut de les traduccions, 

busca-hi 4 noms d’home i 3 noms de dona. 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 
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• Què és la Torà? Busca-la a les vitrines i digues què et sembla que és:_____ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

• En quina llengua estan tots els escrits que apareixen en els objectes 

exposats en aquesta sala?________________________________________ 

 

• En una vitrina busca uns tefil·lín. Descriu-los:________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

Per a què creus que servien?______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

• En una vitrina d’aquesta sala hi surten tot un seguit de papers. En dos d’ells 

hi surt una llista de propietaris. De què eren propietàries aquestes persones? 

_____________________________________________________________ 

 

• Si vas a sala del costat veuràs que el terra està pavimentat amb la imatge 

d’un prat, ple d’herbes i de flors. Quina sensació et suggereix aquest espai? 

_____________________________________________________________ 

 

• Busca la làpida funerària núm.2. A quin any morí aquesta persona? _______ 

Quan consideren els jueus que fou l’any de creació del món?_____________ 

 

• Del següent llistat de menjars subratlla tots aquells aliments que creus que 

els jueus no podien menjar: 

- Pollastre farcit  

- Gambes a la planxa  

- Pa amb formatge 

- Botifarra de sang amb mongetes 

- Bistec amb crema de llet 

- Fruita del temps 

- Lluç al forn 

- Vedella rostida 

 


