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ETAPA ESO 

CURS 2021-2022 

MATÈRIA Religió 2 

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.- Analitzar i valorar el sentit i finalitat de l’Església en quan realització institucional del servei 

d’humanització i  salvació de  Crist  ofert  a l'ésser  humà, i  descobrir la  seva  aportació als processos 

més importants de la història espanyola i europea. 
7.- Conèixer i valorar la resposta dels creients al missatge i fet cristià, que es realitza en l’Església. 
8.- Comprendre i distingir l’acció salvadora de Crist, i el caràcter celebratiu de cada un dels 

sagraments. 
9.- 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. 
10- 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. 
11.- 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. 
12.- Analitzar els principis que fonamenten la fe cristiana en la vida eterna, valorant críticament la 

proposta de les grans religions. 

13.- 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 
UNITAT 5: Els Evangelis ens mostren Jesús.  
 

● L’anunci de Jesús. Missatge d’esperança i compromís. 

● Els primers cristians van redactar els Evangelis.  
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● Trets de Jesús en els Evangelis. Què més sabem sobre Jesús?  

● Una mirada artística sobre Jesús.  

 

Altres continguts: activitat de cinema espiritual 

ODS: 1 (erradicació pobresa), 5 (igualtat de gènere) 

 

2a AVALUACIÓ 
 

UNITAT 6: Jesús és present en l’Església.  
 

● L’Església, presència de Crist en la història.  

● Els cristians, membres de l’Església. L’Església anuncia. L’Església dona testimoniatge.  

● L’Església celebra.  

Altres continguts: Nadal cristià, Anna Maria Janer 

 
3a AVALUACIÓ 
 

UNITAT 7: L’esperit impulsa els cristians.  
● D’ on ve la força dels cristians?  

● L’Esperit es fa present en els sagraments. La celebració dels sagraments.  

● Coneixem un mossèn. Ens apropem a la vida d’un sacerdot. 
 

ODS 11 (ciutats i comunitats) 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

.   Detectar els principals elements que constitueixen el fenomen religiós i la seva expressió concreta 

en el Cristianisme 
 
2.   Descriure el sentit de la vida que ofereix l’experiència religiosa en les grans religions. 
 
3.   Raonar la responsabilitat personal que comporta el pecat com a mal contra un mateix, contra el 

pròxim i com a separació de Déu 
 
4.   Explicar el sentit de la fe cristiana, com identificació amb Jesucrist i la seva realització plena en la 

vida eterna 
 
5.   Saber  utilitzar  el  missatge  d’alguns  textos  i  successos  bíblics  per  a  comprovar  les manifestacions 

de Déu, i raonar que Jesucrist és veritable Déu i veritable home. 
 
6.   Saber interpretar la mort i la resurrecció de Jesucrist com font d’amor, perdó, esperança i nou 

naixement per als fills de Déu 
 
7.   Especificar signes concrets de la presència i acció de Déu en la vida de l’Església 
 
8.   Explicar les raons per les que el cristià estima i celebra l’amor de Déu com fonament de la seva filiació 
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9.   Saber  establir  relacions  entre  la  vida  humana  i  els  sagraments  del  Baptisme,  la Reconciliació, 

l’Eucaristia, i la unció dels malalts. 

 

10. Senyalar en la litúrgia la relació de Déu amb els seus fills i la resposta dels mateixos 
 
11. Saber identificar en algunes actituds i situacions contretes els fets que van contra la veritat 
 
12. Il·lustrar amb exemples les accions socials que l’Església realitza mitjançant les seves institucions. 
 
13. Explicar per què, segons la fe cristiana, el Regne de Déu arribarà a la seva plenitud en un món 

nou, recreat per Déu 
 

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% 

 

La nota de coneixements s’obté a partir de:  

Nota de treballs, exercicis, exposicions... = 70%  

L’actitud serà valorada a partir dels següents ítems:  

● Participació activa a classe, està actiu, s’ofereix per llegir, respon preguntes   

orals. 3 punts 

● Material: té el que cal per seguir la classe (llibre, fulls, estoig) i els utilitza bé. 4 punts. 

● Comportament: fa cas a les orientacions, escolta, sap comportar-se. 4 punts. 

 

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 juny i l’hagin de recuperar en convocatòria 

extraordinària, hauran de realitzar treballs o activitats de recuperació de tot el curs . 
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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.  

 


