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ETAPA ESO 

CURS 2021-2022 

MATÈRIA Religió 3 

GRUPS S3A, S3B 

PROFESSORA David Pérez Esteban 

DATA ELABORACIÓ: 8/10/2021 

1. OBJECTIUS 

 

1.- Conèixer i interpretar els diferents elements que conformen el fenomen religiós en la seva 

estructura. 

 

2 Treballar diferents aspectes de l’autoestima i autoimatge. Fer-se conscient dels sentiments i 

pensaments propis de l’etapa adolescent. 

 

3Treballar l’autoconeixement i plantejar la recerca del sentit de la vida com una tasca de tota 

persona humana. 

 
4.- Raonar les respostes que les grans religions donen a les preguntes del ser humà sobre la concepció 

de l’home. 

 

5.- Conèixer els continguts del cristianisme que fonamenten la concepció del ser humà creat per Déu i 

destinat a ser fill seu. 
 
6.- Identificar a Jesucrist com a portador d’un missatge que pot donar sentit a les nostres vides. 
 

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

d’humanització i  salvació de  Crist  ofert  al  esser  humà, i  descobrir la  seva  aportació a la cultura 

andorrana i europea. 
 
8.- 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 

 

UNITAT1: La brúixola de la vida 
 
Continguts: 
● Ser persona 
● Les lleis de Maslow 
● La finestra de Johari 
● Les meves relacions: amb mi, els altres, el món i amb Déu 
● Autoimatge  
● autoestima 
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Altres activitats: Cinema espiritual i Canòlich Músic 
 

2a AVALUACIÓ 
UNITAT 2: Mirant cap al futur 
 
Continguts: 
● El sentit de la vida 
● Vida i felicitat “el buscador de Jorge Bucay” 
● La llibertat i la responsabilitat 
● La felicitat 
● Estils de personalitat 

 
Altres activitats: El nadal cristià, Festa Mare Janer. 

3a AVALUACIÓ 
 
UNITAT 3: Jesús de Natzaret. El sentit en la vida en Jesús  

Temps: 10 hores  
Continguts: 
● Vídeo fòrum de “La vida de Pi” 
● Jesús com a model de persona 
● L’escala de valors. 
● El sentit de la vida en Jesús. Seguint-lo la vida té sentit 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

1  Reflexionar sobre els aspectes constituís de la persona. Adquirir elements per reflexionar sobre un 

mateix. 
 
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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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, activitats, 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 . 

 

 
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.  

 
 


