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1. OBJECTIUS 

 
1. Descobrir i conèixer el propi cos, regal de Déu, promovent la confiança en les seves 

possibilitats personals. 

2. Observar les manifestacions de l’entorn familiar, social i cultural que el fa sentir membre d’una 

família, d’un grup, que l’acull i l’estima i, a l’hora, a qui mostra la seva estimació per al cura que 

rep d’ells. 

3. Observar i descriure elements i relats religiosos i de valors humans que permetin al nen/a 

desenvolupar els valors i les actituds bàsiques de respecte, confiança, alegria i admiració. 

4. Expressar i celebrar les tradicions i festes més importants, exercitant les primeres habilitats 

motrius, per a relacionar-se amb els altres i accedir a l’oració, al cant de lloança i al sentit de 

les festes religioses. 

5. Afavorir la realització d’activitats que promoguin la participació, la col·laboració i la generositat. 

6. Descobrir que Déu és Pare de tots, que ha creat el món tant bonic per a la nostra felicitat i que 

ens perdona sempre que ens penedim de veritat. 

7. Conèixer que Jesús va néixer a Betlem, que ens estima i que ha mort i ha ressuscitat per a tots 

nosaltres. 

8. Descobrir que Maria és la Mare de Jesús i mare nostre i que els cristians formem una gran 

família, juntament amb ella i tots els sants. 

9. Respectar les persones i coses del seu entorn, tenint-ne cura i preocupar-se per elles, com 

Jesús ha fet i ens ensenya a fer. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
 4 anys: 

 
Primer Trimestre: 11  sessions 

Unitat didàctica1: Creixem junts 3 sessions 

Unitat didàctica 2: El nostre estimat planeta 4 sessions 

Unitat didàctica 3: Celebrem el Nadal  4 sessions 

 

Segon Trimestre: 11 sessions 

Unitat didàctica 4: Creixem feliços 3 sessions 

Unitat didàctica 5: Som un equip 3 sessions 

Unitat didàctica 6: Una festa especial 5 sessions 
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Tercer Trimestre: 11 sessions 

Unitat didàctica 7: Una gran família 6 sessions 

Unitat didàctica 8: Maria i Jesús 5 sessions 

 
 
5 anys: 

 
Primer Trimestre: 11  sessions 

Unitat didàctica1: La Guardiola 4 sessions 

Unitat didàctica 2: La creació, regal de Déu 3 sessions 

Unitat didàctica 3: El Nadal: Jesús ha nascut!  4 sessions 

 

Segon Trimestre: 11 sessions 

Unitat didàctica 4: Els Amics de Jesús: Anna Maria Janer 4 sessions 

Unitat didàctica 5: Som Amics 3 sessions 

Unitat didàctica 6: El dia més feliç: la Pasqua 4 sessions 

 

Tercer Trimestre: 11 sessions 

Unitat didàctica 7: T’estimo molt: el Perdó 4 sessions 

Unitat didàctica 8: Flors a Maria 4 sessions 

Unitat didàctica 9: Anem a l’Església 3 sessions 

 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

1. Saber observar els referents religiosos del seu entorn: identificar símbols religiosos, festes 

cristianes, etc. 

2. Saber el significat de les paraules amb sentit religiós més habituals en el seu vocabulari. 

3. Respectar els signes i els símbols religiosos del seu entorn. 

4. Familiaritzar-se amb una primera síntesi de la fe. 

5. Adquirir gust per a actuar correctament, fent el bé: manifestar actituds positives envers les 

persones que l’envolten. 

6. Apreciar els valors cristians que faciliten la convivència: ajudar els altres, saludar, demanar 

perdó, agrair, etc. 

. 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
Les valoracions que donem, de major a menor grau d’assoliment, són les següents: 

 

A: assoleix els objectius 

B: En procés 

C: No assoleix els objectius 

 


