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La vida que rep l’ésser humà està plena d’elements que compor-
ten el descobriment de la bondat i la maldat. Es constata així la distàn-
cia existent amb el mite del paradís terrenal que expressa la realitat re-
ligiosa d’harmonia plena entre l’àmbit humà, el terrenal i Déu. 
 

Aquesta distància és el mal i el pecat que allunyen l’ésser humà de 
la seua identitat com a imatge de Déu. L’origen es troba en el mal ús de 
la llibertat personal, que condueix a una infidelitat amb el Creador i les 
criatures. En la unitat es presenta la redempció de Jesús que es realitza 
en el misteri pasqual. En aquest misteri, l’equilibri i el retorn a 
l’harmonia són possibles i el projecte de Déu es fa present. 
 

Aquesta millora de les coordenades de la vida que porta Crist 
permet que puguem tractar en el tema l’elaboració d’un projecte perso-
nal. Aquest és el tòpic generatiu des del qual: primer, comprendre la re-
alitat; segon, reflexionar sobre la vida personal des de les claus de la 
revelació en Jesucrist; i tercer, comprometre’s per un món millor. 
 

El projecte cristià que cal elaborar exigeix l’aprenentatge de com-
petències i coneixements per a aconseguir una autèntica transformació 
de la realitat de les persones, de les estructures i de tot allò que trenca 
amb el pla del Creador. 
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OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ COMPETÈNCIES  
BÀSIQUES 

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

1.1.- Explicar l’origen i el sentit del món i 
de la vida, com a fruit del designi amorós i 
provident de Déu Pare. 
1.2.- Formular la concepció de l’home en el 
cristianisme i les seues conseqüències en 
la fonamentació dels seus drets i deures. 
1.3.- Raonar la responsabilitat personal del 
pecat com a dany contra si mateix, contra 
el proïsme i com a separació de Déu. 
1.4.- Saber relacionar l’experiència 
d’alliberament d’Israel amb la presència de 
Déu com a Pare enmig del seu poble. 

Comunicació lin-
güística. 
(Objectius 1 i 2) 
 
Autonomia i iniciati-
va personal. 
(Objectius 1, 2 i 3) 
 
Social i ciutadana. 
(Objectiu 3) 

2.- Identificar Jesucrist com a 
Fill de Déu, Salvador encar-
nat entre els homes, per mitjà 
del coneixement i l’anàlisi del 
seu missatge, la seua vida i la 
seua presencia per l’Esperit 
Sant. 

2.1.- Saber raonar el sentit de la salvació 
del pecat i de la mort que Jesucrist atorga 
al creient. 
2.2.- Saber utilitzar el missatge d’alguns 
textos i esdeveniments bíblics per a com-
provar les manifestacions de Déu, i raonar 
que Jesucrist és Déu vertader i vertader 
home. 
2.3.- Saber interpretar el misteri pasqual 
de Jesucrist com a font d’amor, perdó i nou 
naixement per als fills de Déu. 

3.- Descobrir els fonaments 
racionals i revelats que justifi-
quen l’ensenyament moral de 
l’Església catòlica i que orien-
ten la relació de l’home amb 
Déu, amb si mateix, amb els 
altres i amb el món. 

3.1.- Raonar els principis i valors que fo-
namenten la moral cristiana i aplicar-los 
especialment a la problemàtica actual so-
bre la vida. 
3.2.- Explicar les raons per les quals el 
cristià estima i celebra l’amor de Déu com 
a arrel de la seua filiació. 
3.3.- Raonar el valor de la llibertat com a 
elecció de la veritat i del bé, i arrel de la 
responsabilitat dels actes propis. 

 

 
CONTINGUTS. 
 
1.- L’home, ésser limitat i lliure per a optar pel bé o el mal: concepte de pecat. 
 
2.- Jesús, persona lliure, fidel i alliberador del pecat. 
 
3.- Redempció de Jesucrist: fonament de l’ètica cristiana. 
 
4.- El projecte de vida. L’especificitat del projecte de vida cristià. 
 
5.- Relació entre la vocació i les decisions vitals: col·laborar i comprometre’s amb Jesús. 
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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.  
 

Conéixer la versatilitat del llen-
guatge en funció del context i la 
intenció comunicativa. Ser cons-
cient de les formes de comunica-
ción de Déu i la seua interpretació 
i comprensió de la realitat, i que 
són un instrument de revelació i 
de transmissió de valors. 

Identifica i distingeix 
els diferents gèneres 
literaris i processa la 
informació procedent 
dels llibres bíblics. 
Jesús, el cor miseri-
cordiós de Déu, exer-
cicis 1 i 2 
La vida humana com 
a projecte, exercici 3 
 
S’inicia en 
l’argumentació i a 
donar raó d’un mateix, 
dels seus valors i as-
piracions. 
Activitats d’aplicació, 
exercicis 1, 2 i 3 
Dossier 

Social i ciuta-
dana 

Participació cívica, 
convivència i reso-
lució de conflictes. 

Resoldre conflictes de valors i 
interessos amb una actitud cons-
tructiva, per mitjà del diàleg i la 
negociació, i contribuir així a la 
formació moral dels alumnes. 

Dialoga i escolta amb 
interés l’experiència 
dels altres. 
El mal i el dolor en la 
vida 
humana, exercicis 1 i 
2 
La vida humana com 
a projecte, exercici 1 
Activitats d’aplicació, 
exercici 3 
Dossier 

Desenvolupament 
personal i social. 

Exposar, fonamentar i jerarquitzar 
el judici moral per a prendre deci-
sions i raonar críticament sobre la 
realitat i els valors de forma glo-
bal, tenint en compte l’existència 
de diferents perspectives. 

Situa fets, persones i 
experiències relle-
vants per a la com-
prensió del bé i del 
mal en el progrés de 
l’ésser humà. 
Dialoguem, exercici 3 
El mal i el dolor en la 
vida 
humana, exercicis 1 i 
2 
Jesús, el cor miseri-
cordiós de Déu, exer-
cici 3 
Activitats d’aplicació, 
exercicis 1 i 3 
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Autonomia i 
iniciativa per-
sonal 

Desenvolupament 
d’autonomia per-
sonal. 

Desenvolupar la capacitat de triar 
amb criteri propi en l’estudi del 
pecat i del mal i en la possibilitat 
de plantejar-se un projecte de 
vida personal. 

Exercita la responsa-
bilitat personal i 
col·lectiva davant del 
do de la llibertat. 
La vida humana com 
a projecte, exercici 1 
Activitats d’aplicació, 
exercici 3 
Dossier 
 
Identifica i interioritza 
les principals afirma-
cions teològiques so-
bre la redempció i el 
pecat. 
El mal i el dolor en la 
vida humana, exerci-
cis 1 i 2 
Jesús, el cor miseri-
cordiós de Déu, exer-
cicis 1, 2 i 3 

Planificació i realit-
zació de projectes. 

Analitzar les diferents possibilitats 
i limitacions per a emprendre un 
projecte personal i desenvolupar-
lo. 

Aprén i estima les 
persones amb el seu 
projecte de vida. 
Dialoguem, exercicis 
1 i 2 
La vida humana com 
a projecte, exercici 2 
Activitats d’aplicació, 
exercicis 1 i 2 

Lideratge. Aprendre a assumir riscos i pren-
dre decisions, i expressar-les de 
forma assertiva. 

Aprofundeix en el co-
neixement propi i en 
la vocació personal a 
l’amor i al servei. 
El mal i el dolor en la 
vida humana, exercici 
1 
La vida humana com 
a projecte, exercici 1 
Activitats d’aplicació, 
exercici 1 

 
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 
 

El coneixement de la realitat des de les perspectives del pecat i de la redempció 
desenvolupa la subcompetència de resolució de problemes i de relació i aplicació del co-
neixement matemàtic a la realitat. La doble pàgina inicial i la primera part de la unitat pro-
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curen elements per al suport d’aquesta competència. De la mateixa manera, la tensió en-
tre les situacions de pecat i de bé, entre les opcions d’un projecte humà o diví i altres con-
frontacions són un camp d’aprenentatge de la subcompetència raonament i argumentació 
que es treballa en diferents apartats de la unitat. 
 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
 

L’anàlisi del món mostra una realitat trencada per les opcions lliures de l’ésser hu-
mà. Aquest panorama exigeix l’aprofundiment en les conseqüències antropològiques de la 
redempció. Tot això desenvolupa la subcompetència aplicació del mètode científic en dife-
rents contextos i ofereix una resposta a les preguntes de sentit que naixen des de la reali-
tat física i humana al voltant del mal i des de les accions de diversos personatges histò-
rics. 
 
Competència per al tractament de la informació i competència digital 
 

El segon apartat desenvolupa el tractament dels textos bíblics i els diferents testi-
monis que hi ha en la unitat i comporta l’aprenentatge de la subcompetència obtenció, 
desenvolupament i comunicació de la informació. Tot això es conclou amb el treball de 
creació d’un projecte personal. També s’hi presenten activitats, que amb els epígrafs li-
brosvivos i En xarxa, ajuden a l’adquisició de la subcompetència de l’ús d’eines tecnològi-
ques. 
 
Competència cultural i artística 
 

La problemàtica entre el bé i el mal anima a qüestionar-se les grans realitats i ajuda 
a reconèixer les diverses respostes que culturalment i socialment es donen en la realitat 
de l’alumne. És així com es poden desenvolupar els diversos descriptors de la subcompe-
tència habilitats i actituds interculturals i sensibilització per a interactuar amb les diverses 
cultures acceptant les diferències. 
 
Competència per a aprendre a aprendre 
 

Tota la unitat és una possibilitat d’incrementar en l’alumne els indicadors de la sub-
competència construcció del coneixement. Al llarg dels epígrafs hi ha una recerca inces-
sant de pautes, reflexions, preguntes que insten la construcció del projecte personal. 
Aquesta tasca competencial elabora la subcompetència maneig d’estratègies per a des-
envolupar les capacitats pròpies i generar coneixement. La unitat ajuda a elaborar la sín-
tesi més adequada i una resposta raonada davant del repte de la llibertat. 
 
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. 
 


