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La gran pregunta que filòsofs, científics i creients s’han qüestionat 
sobre l’origen de tot allò creat, particularment de l’home i la dona, és 
l’argument narratiu que sustenta aquesta unitat. Es vol comprendre la 
vida que es crea de tantes formes i tan diverses des dels testimonis re-
ligiosos. 
 

En una societat en què els avanços tecnològics i la investigació 
tenen tanta importància, el tema de la creació i l’origen del món, de 
l’ésser humà i de la vida, continuen sent matèria d’estudi, reflexió, de-
bat i hipòtesi. El conjunt de tots els credos religiosos també troben ací 
un punt de reflexió: els relats sobre l’origen del món i la figura de Déu 
creador. 
 

Tota l’aportació religiosa que ofereix el cristianisme, partint de la 
reflexió teològica judaica, s’aboca i es revela en les narracions bíbli-
ques, que en el llibre del Gènesi troben el màxim exponent. El tòpic ge-
neratiu de la unitat serà l’acostament a la creació com una narració que 
mostra les veritats religioses davant de la qüestió de l’origen de la vida. 
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OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ COMPETÈNCIES  
BÀSIQUES 

1.- Raonar les respostes 
que les grans religions do-
nen a les preguntes de 
l’ésser humà sobre la con-
cepció de l’home i el seu 
destí últim. 

1.1.- Descriure el sentit de la vida que 
ofereix l’experiència religiosa en les 
grans religions.  

Social i ciutadana. 
(Objectius 2 i 4) 
 
Comunicació lin-
güística. 
(Objectius 1, 2 i 3) 
 
Autonomia i inicia-
tiva personal. 
(Objectius 3 i 4) 
 
Coneixement i 
interacció amb el 
món físic. 
(Objectius 1 i 3) 

2.- Conéixer la Bíblia, 
l’origen, l’estructura, la fina-
litat i la interpretació perti-
nent en relació amb la 
història i l’experiència reli-
giosa d’Israel, i com a ex-
pressió de la revelació de 
Déu Pare als homes. 

2.1.- Saber utilitzar el missatge 
d’alguns textos i esdeveniments bíblics 
per a comprovar les manifestacions de 
Déu, i raonar que Jesucrist és vertader 
Déu i vertader home. 

3.- Conéixer els continguts 
del cristianisme que fona-
menten la concepció de 
l’ésser humà creat per Déu 
i destinat a ser fill seu. 

3.1.- Explicar l’origen i el sentit del món 
i de la vida, com a fruit del designi 
amorós, misericordiós i provident de 
Déu Pare. 
3.2.- Formular la concepció de l’home 
en el cristianisme i les seues conse-
qüències per a fonamentar els seus 
drets i deures. 
3.3.- Raonar la responsabilitat personal 
que comporta el pecat com a dany con-
tra si mateix, contra el proïsme i com a 
separació de Déu. 

4.- Descobrir els fonaments 
racionals i revelats que jus-
tifiquen l’ensenyament mo-
ral de l’Església catòlica i 
orienten la relació de 
l’home amb Déu, amb si 
mateix, amb els altres i 
amb el món. 

4.1.- Raonar els principis i valors que 
fonamenten la moral cristiana i aplicar-
los especialment a la problemàtica ac-
tual sobre la vida. 
4.2.- Saber donar raons del valor de la 
sexualitat com a do de Déu i 
col·laboració amb Ell en la creació, i 
saber aplicar els fonaments de la moral 
cristiana. 
4.3.- Explicar les raons per les quals el 
cristià estima i celebra l’amor de Déu 
com a arrel de la seua filiació. 
4.4.- Saber identificar en algunes acti-
tuds i situacions concretes els fets que 
van contra la veritat. 
4.5.- Raonar el valor de la llibertat com 
a elecció de la veritat i del bé, i arrel de 
la responsabilitat dels actes propis. 
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CONTINGUTS. 
 
1.- Anàlisi del relat de la creació de l’univers i significat teològic de la creació. 
 
2.- Revelació natural de Déu en la creació. 
 
3.- Anàlisi dels salms. 
 
4.- Definició i conseqüències de la categoria “imatge de Déu”: corresponsabilitat amb la 
creació i dignitat personal. 
 
5.- Anàlisi del relat de la creació de l’ésser humà i de l’origen del mal i del pecat. 
 
6.- Qüestions de teodicea: relació entre llibertat i pecat, i entre el projecte de Déu i el pro-
jecte humà. 
 
TRACTAMENT ESPECÍFIC DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES. 
 

COMPETÈNCIA 
1r Nivell 

SUBCOMPETÈNCIA 
2n Nivell 

DESCRIPTOR 
3r Nivell 

RESULTAT 
D’APRENENTATGE 

4t Nivell 

Comunicació 
lingüística 

Reflexió sobre el 
llenguatge. 

Conèixer la versatilitat de les 
formes de comunicació de 
Déu en l’estudi de la revelació. 
Ser conscient que el llenguat-
ge és una eina d’interpretació i 
comprensió de la realitat. 

Aprecia la riquesa 
cultural i religiosa del 
llenguatge en el llibre 
del Gènesi. 
Tota la unitat 
Dossier 

Comunicació es-
crita. 

Expressar per escrit pensa-
ments, emocions, vivències i 
opinions de forma coherent i 
adequada a l’estudi del fet re-
ligiós i del llenguatge litúrgic i 
simbòlic. 
 
Aplicar habilitats lingüístiques i 
no lingüístiques per a interac-
tuar i produir textos amb un 
llenguatge testimonial, litúrgic i 
cristià. 

Aplica els continguts 
religiosos sobre les 
grans preguntes en 
un text. 
Dialoguem, exercicis 
2, 3 i 4 
Déu és creador, 
exercici 2 
Activitats d’aplicació, 
exercicis 1 i 3 
 
Expressa amb fórmu-
les i conceptes religi-
osos situacions reals. 
Home i dona, imatge 
de Déu, exercici 1 
Activitats d’aplicació, 
exercici 1 
Dossier 

Coneixement 
i interacció 
amb el món 
físic 

Aplicació del mè-
tode científic en 
diferents contex-
tos. 

Diferenciar i valorar el conei-
xement científic enfront del 
coneixement religiós quan 
s’estudien les grans pregun-
tes. 

Entén el concepte de 
llenguatge científic i 
de la diversitat de 
teories. 
Dialoguem 
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Medi natural i 
desenvolupament 
sostenible. 

Tenir una percepció de l’espai 
físic i de la natura com la reali-
tat en la qual es desplega la 
vida i tenir l’habilitat per a in-
teractuar amb la creació. 

Mostra interés per la 
realitat de la creació i 
coneix els elements 
comuns i diferencia-
dors. 
Dialoguem, exercici 1 
Déu és creador, 
exercicis 1 i 2 
Activitats d’aplicació, 
exercici 2 

Social i ciu-
tadana 

Desenvolupament 
personal 

Conéixer i comprendre la reali-
tat històrica i social del món i 
el seu caràcter evolutiu en 
l’estudi del fenomen religiós i 
el seu llenguatge. 
Desenvolupar el judici moral 
per a prendre decisions i rao-
nar críticament 
en l’estudi de la creació 
de Déu. 

Situa fets i moments 
religiosos importants 
per a la revelació de 
Déu. 
Déu és creador, 
exercici 2 
Home i dona, imatge 
de Déu, exercicis 1 i 
2 
 
Valora la importància 
de la llibertat i de la 
dignitat en la recerca 
de l’harmonia amb la 
creació i de la realit-
zació propia del fet 
de ser imatge de 
Déu. 
Dialoguem, exercici 4 
Activitats d’aplicació, 
exercicis 1 i 3 

Autonomia i 
iniciativa per-
sonal 

Desenvolupament 
de l’autonomia 
personal. 

Desenvolupar la capacitat de 
triar amb criteri propi en el ju-
dici moral sobre la dimensió 
de la vida i en l’estudi del pe-
cat i del mal. 

Participa en debats 
d’una manera crítica 
amb les idees expo-
sades i fa una síntesi 
religiosa des de la 
realitat. 
Dialoguem 2 
Home i dona, imatge 
de Déu, exercici 2 
Les dificultats en la 
vida humana, exercici 
1 
Activitats d’aplicació, 
exercicis 1, 3 i 4 
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CONTRIBUCIÓ DE LA UNITAT A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 

La proposta de treball competencial, que se suggereix en el punt anterior, es com-
pleta amb el treball en les àrees de competències que resten. El treball amb aquests des-
criptors és una altra proposta de treball que s’ofereix, i que té menys presència en els con-
tinguts curriculars que s’aprofundeixen en la unitat. 
 
Competència matemàtica 
 

Les concepcions, religiosa i científica, que s’imbriquen en l’explicació de l’origen del 
món i de les persones permeten treballar la subcompetència raonament i argumentació en 
els diferents apartats de la unitat amb les activitats personals i de diàleg. La unitat permet, 
igualment, l’ús de la subcompetència relacionar i aplicar el coneixement matemàtic a la 
realitat quan cal distingir i valorar els textos científics i religiosos en la seua descripció 
pròpia de la veritat. 
 
Competència per al tractament de la informació i competència digital 
 

Aquesta unitat presenta cinc activitats, amb els epígrafs libros vivos i En xarxa, que 
ajuden en el desenvolupament de la subcompetència de l’ús d’eines tecnològiques. El 
tractament dels textos bíblics permet aprendre la subcompetència obtenció, desenvolu-
pament i comunicació de la informació, que s’enriqueix amb l’elaboració del relat. 
 
Competència cultural i artística 
 

La creació és una “gran obra d’art” plena de matisos i de realitats sempre noves 
que generen elements que, treballats transversalment en la unitat, permeten 
l’aprenentatge en la subcompetència sensibilitat artística i coneixement i estima del fet 
cultural en general i artístic en particular. El tractament fotogràfic del tema permet valorar 
la importància de l’ésser humà com la major manifestació de la creació. Les activitats 
d’aplicació ajuden a aquest coneixement profund i la valoració de tot allò creat. El Dossier 
aprofundeix en aquest aspecte i aprofundeix en aquesta subcompetència amb 
l’acostament a una de les obres d’art mundials: la Capella Sixtina. 
 
Competència per a aprendre a aprendre 
 

La metacognició, dins de la subcompetència coneixement del propi procés 
d’aprenentatge, és molt clara per la preocupació creixent que hi ha en el tema per integrar 
l’aprenentatge realitzat en la recerca de respostes a les preguntes de sentit de la vida. La 
unitat desperta la curiositat de plantejar-se preguntes i d’identificar i manejar diverses res-
postes científiques i religioses que ajuden en la subcompetència de maneig d’estratègies 
per a desenvolupar les capacitats pròpies i generar coneixement en l’estudi de la concep-
ció cristiana de la vida. 
 
ALTRES COMPETÈNCIES DE CARÀCTER TRANSVERSAL 
 
Aprendre a pensar 
 

La unitat presenta oportunitats que exigeixen a l’alumne un exercici reflexiu i crític. 
Els diferents elements del Dossier , a més de diverses activitats al llarg del tema, aporten 
una visió actualitzada i nova que fomenta aquest nivell competencial. 
 


