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ETAPA Primària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Religió 

GRUP/GRUPS 4t A i 3t B 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Josefina Riera 

DATA ELABORACIÓ: 7 de juliol del 2021 

 

1. OBJECTIUS 

 

En acabar l’Educació Primària es pretén que el/la alumne/a sigui capaç de: 

1. Conèixer els aspectes bàsics de les religions ja desaparegudes, relacionant-les amb el 

cristianisme. 

2. Reconèixer els fundadors i alguns elements diferencials de les grans religions vigents, la 

resposta que donen a les preguntes primeres sobre el sentit de la vida i el compromís dels creients. 

3. Conèixer la Bíblia, la seva estructura i sentit, identificant alguns textos bàsics com a Paraula de 

Déu. 

4. Descobrir l’acció de Déu en la natura i en la persona, com a fonament i font dels valors bàsics 

del ser humà. 

5. Identificar alguns personatges fonamentals de la Història de la salvació i la seva resposta de fe, 

descobrint el valor central de la persona de Jesucrist i la resposta de fe de la Mare de Déu. 

6. Valorar la novetat de l’amor de Déu que ens salva del pecat i de la mort pel seu Fill Jesucrist i a 

través de la vida i l’acció salvífica de l’Església, Cos de Crist. 

7. Identificar el significat d’alguns esdeveniments, formulacions, expressions i textos bàsics del 

missatge cristià, que faciliten la comprensió de la vida de l’Esperit Sant en el món i en l’Església. 

8. Identificar l’Església en les seves manifestacions, conèixer la presència de Déu i la seva gràcia 

en els sagraments, i el servei eclesial efectuat pels apòstols i els seus successors. 

9. Comprendre i distingir el sentit sagrat, festiu, cultural i de celebració de les festes i ritus de les 

religions monoteistes, saber-les relacionar amb els aspectes cultuals i de celebració de la litúrgia. 

10. Analitzar la jerarquia de valors, actituds i normes que conformen el ser cristià, i aplicarlos a les 

diferents situacions de la vida. 

11. Valorar que la fe cristiana implica assumir responsabilitats, conèixer i comprendre l’arrel i el 

sentit de l’acció i del compromís cristià, i mantenir una actitud de tolerància i respecte davant els 

sistemes ètics de les diverses religions. 

12. Conèixer, valorar i respectar el patrimoni religiós, artístic i cultural, que es manifesta a través del 

llenguatge simbòlic i iconogràfic de l’arquitectura, pintura, literatura, música i litúrgia, com a 

expressió de la fe catòlica i d’altres religions. 

13. Descobrir que el destí etern de la persona comença aquí com a do que sorgeix de la victòria de 

Crist sobre la mort.  
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
Primera avaluació: 21 sessions 

Unitat didàctica 1: Busquem la felicitat 8 sessions 

Unitat didàctica 2: Una nova oportunitat de ser feliç 8 sessions 

Unitat didàctica 3: Arriba Jesús, el Messies! 5 sessions 

 
Segona avaluació: 18 sessions 

Unitat didàctica 4: Els preferits de Jesús. Beata Anna 
Maria Janer 

6 sessions 

Unitat didàctica 5: Aprenem a perdonar 6 sessions 

Unitat didàctica 6: Som llum 6 sessions 

 
Tercera  avaluació: 12 sessions 

Projecte: El món al revés 12 sessions 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Per avaluar l’alumne/a tindrem en compte els objectius específics i els coneixements adquirits, seguint 

els següents criteris: 

1 Descobrir en els relats de les religions antigues l’experiència del pecat humà. 

2 Identificar la necessitat del perdó per a ser feliç. 

3 Identificar l’origen del pecat en alguns relats bíblics. 

4 Conèixer les característiques del perdó de Déu. 

5 Memoritzar moments de la història de David en els quals abusa de la missió encomanada per 
Déu i valorar la raó per la qual David sent la necessitat de demanar perdó i ser perdonat. 

6 Aprendre i recordar històries bíbliques en les quals Déu promet el Messies. 

7 Comprendre el significat d’algunes paràboles del perdó. 

8 Memoritzar algunes de les accions en les quals Jesús concedeix el perdó. 

9 Reconèixer la iniciativa de Jesús pels més necessitats i els malalts. 

10 Comprendre i apreciar que, en la seva Passió i Mort, Jesús està complint la voluntat del Pare. 

11 Conèixer trets de la Quaresma com a temps penitencial. 

12 Explicar que a través del sagrament de la Reconciliació Déu concedeix el perdó. 

13 Diferenciar signes i moments de la celebració eucarística. 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
La nota final serà el resultat d’aplicar el següent quadre de percentatges: 

Continguts Actitud 

80 % 20% 

 

La qualificació estarà relacionada amb el grau d’adquisició de les competències de l’alumne/a, a través 
de totes les activitats que dugui a terme. 
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Criteris de correcció i puntuació 
 
Mantindrem els mateixos criteris  generals per activitat que a les altres àrees, pel que fa a l’expressió 
escrita o treball plàstic: 

50% ben resolta   Suficient 

60%     Bé 

70%   i el 80%   Notable      

90% i 100%   Excel·lent 

Per sota del 50%  Insuficient 

 
Per valorar l’actitud es tindran en compte de manera general els següents aspectes:  

  

 Rendiment: esforç i constància  

 Comportament a la classe: atenció, respecte, participació (individual i en grup) i interès per 

aprendre. 

 Responsabilitat envers el treball:  

 Presentació de les tasques encomanades amb polidesa/pulcritud i en el termini 

establert. 

 Portar el material necessari i/o la informació requerida en la data indicada. 

 

Tenint en compte l’especificitat de l’àrea també hi ha uns ítems propis:  

 

Desenvolupar el pensament crític, valorar el compromís, la solidaritat, el respecte per la creació 

com a regal de Déu, la capacitat d’interioritat. 

 

En l’avaluació de l’actitud cal tenir en compte l’atenció a la diversitat de cadascun dels nostres alumnes. 

 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Recuperació d’avaluacions pendents 

Si un alumne no arriba a assolir els objectius marcats, es realitzarà un treball escrit i una prova oral 
sobre el tema o temes que no hagi aprovat. Cas que els objectius no assolits facin referència a 
aspectes actitudinals, es pactaran uns ítems amb l’alumne en qüestió que seran avaluats durant el 
primer mes del trimestre següent. Si l’alumne obté una qualificació positiva dels treballs, les proves 
orals i/o els ítems actitudinals pactats, recuperarà l’avaluació suspesa. La nota de la recuperació serà 
un SUFICIENT. 

 

 


