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ETAPA ESO 

CURS 2020-2021 

MATÈRIA Religió  

GRUPS S1A, S1B 

PROFESSORA David Pérez Esteban 

DATA ELABORACIÓ: 5/11/2020 

1. OBJECTIUS 

 

1.- Conèixer i interpretar els diferents elements que conformen el fenomen religiós en la 
seva estructura i la seva expressió històrica, com a base de comprensió de les diferents 
religions. 
 
2.- Raonar les respostes que les grans religions donen a les preguntes del ser humà 
sobre la concepció de l’home i el seu destí final. 
 
3.- Conèixer la Bíblia, el seu origen, estructura, finalitat i interpretació pertinent en 
relació amb la historia i experiència religiosa d’Israel, i com expressió de la revelació de 
Déu Pare als homes. 
 
4.- Conèixer els continguts del cristianisme que fonamenten la concepció del ser humà 
creat per Déu i destinat a ser fill seu. 
 
5.- Identificar a Jesucrist com Fill de Déu, i salvador encarnat entre els homes, 
mitjançant el coneixement i l’anàlisi del seu missatge, la seva vida i la seva presencia 
per l’Esperit Sant. 
 
6.- Conèixer i valorar la resposta dels creients al missatge i fet cristià, que es realitza en 
l’Església. 
 
7.- Comprendre i distingir l’acció salvadora de Crist, i el caràcter celebratiu de cada un 
dels sagraments. 
8- Analitzar les exigències i compromisos dels cristians en la seva relació amb Déu, amb 
si mateix, i amb els altres, relacionant-los amb altres opcions presents en la societat i en 
les grans religions. 
 
9.- Reconèixer i valorar els fets més importants de la fe cristiana en la història de 
l’Església, en les grans obres de la cultura i en les seves festes, considerant també les 
aportacions d’altres religions 
 
10.- Apropar-nos al testimoni de diferents persones que han lliurat la seva vida a Déu, 

en especial al missatge i obra de l’Anna Maria Janer. 
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
1a AVALUACIÓ: 
 

UNITAT1: Busco senyals que em parlin de Déu 
 
Temps: S1A  10 hores //  S1B 11 hores 
Continguts: 

 Ens fem preguntes 

 Déu crea el món 

 Diferents respostes 

 Busquem senyals 
 
2a AVALUACIÓ: 
 

UNITAT 2: Déu guia el seu poble 
 

Temps:  S1A  10 hores //  S1B 11 hores 
Continguts: 

 Com intervé en la història 

 Els patriarques i l’èxode 

 L’aliança i els profetes 
 
3a AVALUACIÓ: 
 

UNITAT 3:  Déu guia el seu poble II 
 

Temps:  S1A  10 hores //  S1B 11 hores 
Continguts: 

 Com intervé en la història 

 L’aliança i els profetes 
 
Mirada a altres religions, orientals 

 Hinduisme 

 Budisme 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

1. Identificar, a partir de l’anàlisi de fets històrics o actuals, situacions d’intolerància o 

discriminació vers les persones per les seves creences o no creences religioses 

mostrant actituds de rebuig davant les mateixes. 

2. Identificar la influència de la religió en algun aspecte concret de la organització 

social al llarg del temps. 

3. Descriure alguna situació actual o històrica, en la que davant un mateix es 

manifesti divergent entre el plantejament o la posició religiosa i científica explicitant 

els arguments que donen suport a una o a altra. 
4. Realitzar un treball, individual o de grup, sobre alguna situació, actual o del passat, 

en la que es manifesti la tensió de tipus religiós, indagant les seves causes i 
plantejant els possibles desenllaços, utilitzant fonts d’informació adequades. 
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4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
L’actitud a classe i la participació en les activitats proposades a l’aula. El lliurament de les 
activitats fetes a classe, esforç, aprofundiment i l’expressió d’opinions. Hi ha activitats que es 
puntua la realització: per exemple l’activitat, aportació i intervenció en treballs de grup o diàlegs 
a classe. El percentatge és el següent. 

 
 

CONEIXEMENTS ACTITUDS 

70% 30% 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

 
Recuperació  d’avaluacions  pendents 

 
En el cas que l’alumne no hagi obtingut qualificació positiva en una avaluació, realitzarà 

treballs o activitats per recuperar la nota de procediments i conceptes. 
 

Convocatòria extraordinària 

 

Els/les alumnes que els hi quedi la matèria suspesa al final de les 3 avaluacions i 

l’hagin de recuperar en una convocatòria extraordinària, hauran de realitzar treballs o 

activitats de recuperació de tot el curs . 

 
Matèries pendents de cursos anteriors 

 
A 1r d’ESO no hi ha recuperació de cursos anteriors ja que és el curs inici de la secundària 
obligatòria. 


