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ETAPA ESO 

CURS 2020-2021 

MATÈRIA Religió 

GRUPS S4A, S4B 

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 la   pluralitat religiós 

existent en la societat actual 

 
2.- Reconèixer el dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió manifestant 

actituds de respecte i tolerància cap a les creences o no creences de les persones i de rebuig cap 

a les situacions d’injustícia i fanatisme, així com qualsevol discriminació basada en les creences. 

 

3.- Comprendre el naixement i desenvolupament de les religions en el context polític, social i 

cultural en que van sorgir i relacionar-les amb la trajectòria dels pobles en les diferents facetes 

de la seva realitat històrica 

 
4.-Valorar les manifestacions culturals i artístiques i les tradicions religioses com part del 
patrimoni cultural dels pobles, assumint la responsabilitat que suposa la seva conservació i 
apreciant-les com recurs per al enriquiment personal. 

 
5.- Elaborar un judici raonat sobre la petjada que ha deixat el fet religiós en la nostra societat i 

cultura. 

 
6.- Adquirir un pensament crític, desenvolupar un criteri propi i habilitats per a defensar les 

seves posicions, a través de la argumentació documentada i raonada, així com valorar les raons i 

arguments dels altres. 

 
7.- 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. 

 

DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
1a AVALUACIÓ: 
 
UNITAT 1: L’INTERIOR DE LA PERSONA 
 

Continguts:  
L’interior de la persona.  
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El camí cap a l’interior de la persona. 
 

UNITAT 2: EL SILENCI. 
Continguts:  

El silenci: El silenci corporal.  

El silenci mental.  

El silenci amb la paraula.  

UNITAT 3: RECURSOS DEL SILENCI CORPORAL I MENTAL (I) 

Continguts:  
Alguns recursos per al silenci corporal: Alimentació i dejuni.  

Tatuatges i pírcings. 
 

2a AVALUACIÓ: 
 
UNITAT 3: RECURSOS DEL SILENCI CORPORAL I MENTAL (II) 
 

Continguts: El ioga. L’ambient místic. L’encens. El mandala (concepte). Les icones. 
 

UNITAT 4: EL SENTIT DEL NADAL 
 

Continguts: Pel·lícula Maktub. El misteri de l’Encarnació: origen de la festa / què va 

passar? / la virginitat de Maria / sentit de l’Encarnació (Benedictus) / Jesús a Natzaret 
 

UNITAT 5: Les mediacions en les religions. 

 Imatges  
 Textos 
 Temples 

 
3a AVALUACIÓ: 
 

UNITAT 6: La Bíblia 

 Formació dels textos sagrats del judaisme 

 Llengües originals, gèneres literaris 
 

Unitat 7: La Bíblia cristiana 

 Formació del Nou Testament 

 El missatge de Jesús i la primitiva església. 
 

2. 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. 
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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. 

 

3. 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. Només es preveu la realització d’un 
examen en el tema dels gèneres literaris de la Bíblia. El percentatge és el següent. 
 

CONEIXEMENTS ACTITUDS 

70% 30% 

4. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

 
Recuperació  d’avaluacions  pendents 

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

els treballs o activitats que no hagi lliurat durant l’avaluació o que tinguin de nota  menys 

de  4. La nota de recuperació és un 5. 
 

Convocatòria extraordinària 
 

Els/les alumnes que els hi quedi la matèria suspesa després de les 3 avaluacions 

ordinàries i l’hagin de recuperar en una convocatòria extraordinària, hauran de realitzar 

aquells treballs o activitats que no s’hagin lliurat durant el curs o que tinguin de nota 

menys de 4. 

 
Matèries pendents de cursos anteriors 

 
L’alumne/a podrà presentar-se a les recuperacions de pendents un cop el centre hagi establert el 
calendari de recuperacions de pendents. L’alumne/a realitzarà un treball que on es veuran reflectits 
els coneixements del curs anterior. La nota de recuperació és un 5. 
 


