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ETAPA Batxillerat 

CURS 2020-2021 

MATÈRIA Religió 

GRUPS B1A, B1B i B1C 

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.- Descobrir els fonaments racionals i revelats que justifiquen l’ensenyament moral de 

l’Església catòlica, i orienten la relació de l’home amb Déu, amb si mateix, amb els altres i amb 

el món. 

 

8.- Comprendre i valorar que la fe i la ciència no són posicions enfrontades sinó que es necessiten 

l’una a l’altra. Trobar la raonabilitat de la fe. 

 

9.- 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 
 
 
UNITAT 1: LA DIMENSIÓ RELIGIOSA  
Temps: 9 hores 
Continguts: 

 Preguntes i respostes universals 

 L’experiència religiosa és personal 

 Expressions de l’experiència religiosa 
 
EDITH STEIN (comentari de text del pensament de la filòsofa) 
 
UNITAT 2: LA PERSONA, UN MISTERI 
Temps: 8 hores 
Continguts: 

 Què és l’ésser humà? 

 La persona com a imatge de Déu 

 Les persones religioses i el sentit de l’existència. 

 El sentit de la vida per a les persones no religioses 

 Fe i dignitat humana 
 
2a AVALUACIÓ 
 
 
PERE CASALDÀLIGA (VIDA I MISSATGE, comentari d’una de les seves frases) (2 sessions) 
 
Activitats sobre Nadal cristià. Activitats sobre coneixement d’Anna Maria Janer. (2 sessions) 
 
UNITAT 3: FE, RAÓ I CIÈNCIA 
Temps: 14 hores 
Continguts: 

 El coneixement de la realitat i de la veritat 

 La fe en diàleg amb la ciència 

 La raonabilitat de la fe 

 Capaços i lliures per a conèixer la veritat 
Exposició oral sobre la vida d’un científic 
Debat sobre la utilització i el desenvolupament de les llavors transgèniques. 
 
3a AVALUACIÓ 
 
UNITAT 4: VIURE COM A CRISTIANS 
Temps: 12 hores 
Continguts: 

 L’ètica cristiana 

 Altres posicions ètiques. 
 
Video fòrum “Voces Inocentes” 6 HORES 
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

 
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 1. Antropologia cristiana 

1. Reconèixer i respectar la necessitat de sentit en 
l’home. 
 
 
2. Comparar manifestacions històriques que 
permetin desvetllar des de sempre el sentit religiós 
del ser humà 
 
3. Donar raó de l’arrel divina de la dignitat humana 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Identificar i contrastar en el moment actual 
diverses respostes de sentit 
 
 
 

1.1 Reflexiona sobre aconteixements ensenyats en 
els mitjans de comunicació i emet judicis de valor 
sobre la necessitat de sentit. 
 
2.1 Identifica i diferencia la diversitat de respostes 
salvífiques que mostren les religions. 
 
 
3.1 Descobreix, a partir d’un visionat que mostri la 
injustícia, la incapacitat de la llei per fonamentar la 
dignitat humana. Compara amb textos eclesials 
que vinculen la dignitat de l’esser humà la seva 
condició de criatura 
3.2 Investiga, obté dades estadístiques i analitza 
traient conclusions, comportament dels joves que 
defenen o atempten contra la dignitat del ser 
humà. 
 
4.1 Qualifica les respostes de sentit que ofereix 
l’ateisme, l’agnosticisme o el laïcisme i les compara 
amb la proposta de salvació que ofereixen les 
religions. 
 

Bloc 2. Doctrina social de l’Església 

1. Conèixer i valorar el context en que neix 
l’ensenyament de la doctrina social de l’Església 
 
 
2. Identificar la dignitat humana com clau per una 
convivència justa entre els homes, diferenciant-la 
dels reconeixements que l’Estat realitza a través de 
les lleis. 
 
3. Conèixer i aplicar els principis fonamentals de la 
doctrina social de l’Església a diversos contextos  
 
 
 

1.1 Identifica problemes socials de finals del segle 
XIX. Estudia la seva evolució fins a l’actualitat i 
analitza les respostes de la doctrina social de 
l’Església. 
 
2.1 Elabora una definició personal sobre els termes, 
legal, ètic i moral. Explica públicament les 
diferències entre els termes amb l’ajut de mitjans 
audiovisuals. 
 
3.1 Compren i defineix amb paraules personals el 
significat de bé comú, destí universal dels bens i 
subsidiarietat. Aplica a situacions concretes aquests 
principis justificant el pensament social de 
l’Església. 
 

Bloc 3. Relació entre la raó, la ciència i la fe 

1. Conèixer i distingir els diferents mètodes 
utilitzats per la persona per a conèixer la veritat. 
 
 

1.1 Identifica, a través de fons, els diferents 
mètodes de conèixer la veritat en la filosofia, la 
teologia, la ciència i la tècnica. Distingeix quins 
aspectes de la realitat permeten conèixer cada 
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2. conèixer i acceptar amb respecte els moments 
històrics de conflicte entre la ciència i la fe, sabent 
les raons justificades de l’actuació de l’Església. 
 
 
 
 
 
3. Ser conscient de la necessitat de relació entre 
ciència i ètica per que existeixi veritable progrés 
humà.  
 

mètode. 
 
2.1 Reconeix amb sorpresa i s’esforça per 
comprendre l’origen diví del cosmos i distingeix que 
no prové del caos o de l’atzar. 
2.2 S’informa amb rigor i debat respectuosament, 
sobre el cas de Galileu, Servet, etc. Escriu la seva 
opinió, justificant raonadament les causes i 
conseqüències d’aquests conflictes. 
 
3.1 Aprèn, accepta i respecta que el criteri ètic neix 
del reconeixement de la dignitat humana. 
3.2 Analitza casos i debatre de manera raonada les 
conseqüències que es deriven d’un us de la ciència 
sense referència ètica. 
 

Bloc 4. L’Església generadora de cultura al llarg de la història. 

1. conèixer i comparar diferents accepcions del 
terme cultura. 
 
 
 
2.Ser conscient que la persona es generadora de 
cultura. 
 
 
3. Tindre en compte del canvi que el monacat 
introdueix en la configuració del temps i el treball. 
 

1.1 Estudia, analitza i defineix el concepte de 
cultura en diferents èpoques i el contrasta amb 
el caràcter antropològic de l’ensenyament de 
l’Església. 

 
2.1 Identifica els elements propis de diverses 
cultures i elabora un material audiovisual on les 
compari críticament. 
 
3.1Coneix i respecta els trets de la vida monàstica. 
Identifica la seva influència en l’organització social i 
la vida laboral. 
3.2. Valora el treball dels monjos per conservar l’art 
i la cultura grecollatina, elaborant un material 
audiovisual en el que es reculli la síntesi de l’estudi. 
 

 
 

 

3. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
Es valoren les activitats escrites que dia a dia es van realitzant a l’aula que juntament amb alguns 
apunts configuren el dossier del tema. 
 
Comentaris de text o treballs una mica més extensos per algun tema concret que es desenvolupa. 
 
Els exàmens de cada avaluació. 
 

CONCEPTES PROCEDIMENTS 

70% 30% 
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4. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

 

Recuperació d’avaluacions pendents 
 
 Acabada l’avaluació, es durà a terme una recuperació en les dates establertes en 
el calendari de curs, que l’hauran de fer els alumnes suspesos.  
 
Convocatòria extraordinària  
 
La convocatòria extraordinària queda reservada exclusivament per a els alumnes 
que no hagin passat satisfactòriament les avaluacions ordinàries. L’alumne haurà 
de presentar un treball que l’alumne farà a través de la plataforma Educand. La 
nota que s’aconsegueixi a l’avaluació extraordinària, serà la que s’adjuntarà a 
l’expedient acadèmic de l’alumne. L’avaluació extraordinària serà considerada, 
doncs, una avaluació al marge, especial i extraordinària amb tots els continguts del 
curs i amb el mateix grau de dificultat que hi ha hagut en cada avaluació. Només 
es presentaran les persones que tinguin suspès tot el curs.  
 
Matèries pendents de cursos anteriors  
 
Els alumnes de primer de batxillerat no poden –per llei- tenir assignatures 
pendents de cursos anteriors, així doncs no es preveu cap mesura especial. 


