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1. OBJECTIUS
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
aplicar-los 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.
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13. Descobrir que el destí etern de la persona comença aquí com a do que sorgeix
de la victòria de Crist sobre la mort.

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES
Primera avaluació: 18 sessions
Unitat didàctica 1: Creats per al bé
Unitat didàctica 2: L’aliança amb Déu
Unitat didàctica 3: Una història apassionant

6 sessions
6 sessions
6 sessions

Segona avaluació: 20 sessions
Unitat didàctica 4: Trobades que transformen
Unitat didàctica 8: Reunits a la taula de Jesús
Unitat didàctica 6: Jesús va ressuscitar

6 sessions
8 sessions
6 sessions

Tercera avaluació: 16 sessions
Unitat didàctica 5: Envoltats de miracles
Unitat didàctica 7: Organitzats per servir

8 sessions
8 sessions

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ
Per avaluar l’alumne tindrem en compte els objectius específics i els coneixements
adquirits, seguint els següents criteris:
1.
2.
3.
4.

Reconèixer i estimar que Déu ha creat la persona humana amb desig de bé.
Esforçar-se per identificar que l’adhesió al bé genera felicitat.
Interpretar el significat de l’Aliança de Déu amb el poble.
Comprendre i respectar les característiques del poble que Déu vol contingudes
en el Decàleg.
5. Distingir i memoritzar els diferents tipus de llibres de l’Antic i el Nou Testament
6. Explicar els diferents autors i moments de la història en què es va compondre la
Bíblia.
7. Reconèixer en relats evangèlics el canvi que genera l’encontre amb Jesús.
8. Conèixer i interpretar el significat dels miracles de Jesús com a acció de Déu.
9. Comprendre que Déu salva Jesús de la mort
10. Conèixer i respectar la composició de l’Església.
11. Identificar el vincle que existeix entre l’Últim Sopar i la passió, la mort i la
resurrecció de Crist.
12. Implicar-se en un projecte de treball cooperatiu.

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
La nota final serà el resultat d’aplicar el següent quadre de percentatges:
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Procediments

40%

actitud

40%

20%

Criteris de correcció i puntuació
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.
-Treball autònom (aula, altres espais):
Realització sense ajuda externa
Estimació del temps invertit per a resoldre una activitat
Grau d’adquisició dels aprenentatges bàsics
Ordre i neteja en la presentació
Cal·ligrafia
Destreses
Revisió del treball abans de donar-lo per acabat
Creativitat
-Proves orals i escrites:
Valoració de l’aprenentatge dels continguts
Valoració dels processos seguits i resultats
Expressió oral del procediment seguit en resoldre una activitat. Coherència i
adequació
Valoració del temps invertit / temps necessari per a resoldre una activitat
Ordre, neteja i estructura del treball presentat. Cal·ligrafia llegible
Temps de realització
-Participació i seguiment de les classes (intervencions orals, tipus de resposta…):
Nivell i adequació de les intervencions
Ús d’una estructura clara en els missatges
Ús de vocabulari apropiat
Comportament a la classe
Interès i esforç
-Treball cooperatiu. Valoració individual i grupal:
Capacitat de treballar de forma col·laborativa
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Comunicació adequada amb els companys
Resolució de conflictes
Interès, motivació
Iniciativa
Opinió personal i valoració crítica del treball en cooperació

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

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ
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 de l’avaluació 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.
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