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ETAPA ESO 

CURS 2021-2022 

MATÈRIA Religió 1 

GRUPS S1A, S1B 

PROFESSORA David Pérez Esteban 

DATA ELABORACIÓ: 7/10/2021 

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 història 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 presència 
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. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

1a AVALUACIÓ 
UNITAT1: Busco senyals que em parlin de Déu 
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Continguts: 
● Ens fem preguntes 
● Déu crea el món 
● Diferents respostes 
● Busquem senyals 
- Preparació/explicació de la celebració eucarística (la Paraula de Déu i pregàries) 
 
ODS: 6(aigua)  i 13 (canvi climàtic) 
 

2a AVALUACIÓ 
 

 

- El nadal cristià 
- Anna Maria Janer 
 
UNITAT 2: Déu guia el seu poble 
 

Temps:  S1A  10 hores //  S1B 10 hores 
Continguts: 
● Com intervé en la història 
● Els patriarques i l’èxode 
● Josep i els seus germans 
 
3a AVALUACIÓ 
 
 

UNITAT 3:  Déu és l’esperança 
 

Temps:  S1A  10 hores //  S1B 10 hores 
Continguts: 
● Com intervé en la història 
● L’aliança i els profetes 
● Els noms de Déu, les característiques de Déu (bon amic, fidel, mare/pare) 
Mirada a altres religions, orientals 
● Hinduisme 
● Budisme 
 
ODS: 16 (Pau i justícia) 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 



 

Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 
 

 3  de  3 

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 

 


