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La pregunta pel sentit de la vida és una de les que es defineixen 
com a grans qüestions existencials. Tots els credos i confessions reli-
gioses busquen una resposta coherent i adequada a aquests interro-
gants. Gràcies als mitjans de comunicació, sobretot al cinema i la tele-
visió, el fet religiós es troba molt present. A l’escola és evident la plura-
litat religiosa d’alumnes i professors: les seues pràctiques i les tradici-
ons a què pertanyen en són una mostra. La societat s’ha fet plural i el 
coneixement i el respecte a totes les formes religioses es converteix en 
una clau del procés educatiu i social. 
 

El tòpic generatiu és un viatge per les diverses tradicions culturals 
i religioses del món, seguint una pauta històrica per a les més antigues 
i una pauta sociològica per a analitzar amb profunditat l’hinduisme i el 
budisme, i per a introduir les religions que naixen des de l’experiència 
d’Abraham: el judaisme, l’islam i el cristianisme. 
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OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ COMPETÈNCIES  
BÀSIQUES 

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

1.1.- Assenyalar els elements de les 
religions primitives que tinguen alguna 
relació amb la cultura religiosa actual. 
1.2.- Establir distincions entre els relats 
mítics de l’antiguitat i la revelació de 
Déu en el cristianisme.  

Social i ciutadana. 
(Objectius 1, 2, 3 i 
4) 
 
Autonomia i inicia-
tiva personal. 
(Objectius 1 i 4) 
 
Comunicació lin-
güística. 
(Objectius 1 i 2) 
 
Cultural i artística. 
(Objectiu 1) 

2.- 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. 

2.1.- Descriure el sentit de la vida que 
ofereix l’experiència religiosa en les 
grans religions. 
2.2.- Raonar les respostes que les 
grans religions donen a les preguntes 
de l’ésser humà sobre l’origen de 
l’ésser humà i el seu destí últim. 

3.- Identificar Jesucrist com 
a Fill de Déu, Salvador en-
carnat entre els homes, per 
mitjà del coneixement i 
l’anàlisi del seu missatge, 
la seua vida i la seua pre-
sencia per l’Esperit Sant. 

3.1.- Saber raonar el sentit de la salva-
ció que Jesucrist atorga enfront del pe-
cat i de la mort. 
3.2.- Reconèixer el missatge del regne i 
les benaventurances com a projecte de 
vida del cristià que s’identifica amb Je-
sucrist, i saber aplicar a l’Església les 
paràboles del regne. 

4.- Analitzar les exigències 
i els compromisos dels cris-
tians en la seua relació 
amb Déu, amb si mateix i 
amb els altres, i relacionar-
los amb altres opcions pre-
sents en la societat i en les 
grans religions. 

4.1.- Comparar el sentit de la felicitat, 
els mitjans per a aconseguir-la i la pro-
posta moral en el budisme, el cristia-
nisme i l’islam.  

 
CONTINGUTS. 
 
1.- Mapa de les religions del món. 
 
2.- Definició de religions tradicionals, animisme, fetitxisme, manisme i totemisme. 
 
3.- La religió en l’antic Egipte i a Mesopotàmia. 
 
4.- La religió i la mitologia a Grècia i a Roma. 
 
5.- Panteó de déus egipcis i de déus grecoromans. 
 
6.- Característiques de les religions a l’Extrem Orient. 
 
7.- Visió general de l’hinduisme i del budisme. 
 
8.- Visió general del judaisme, del cristianisme i de l’islam. 
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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. 

Organitzar i autoregular el co-
neixement i l’acció dotant-los de 
coherència, fonamentalment en 
el diàleg amb la cultura i la seua 
comprensió. 
Conèixer la versatilitat del llen-
guatge en funció del context i de 
la intenció comunicativa. Ser 
conscient que el llenguatge és 
una eina d’interpretació i com-
prensió de la realitat, i ha de ser 
un instrument per a la transmis-
sió de valors. 

Valora el paper de les religions 
en el desenvolupament de la 
societat i la cultura. 
Dialoguem, exercicis 1 i 3 
Les religions monoteistes, 
exercici 1 
 
Extrau informació religiosa 
d’un text i l’aplica a la defensa 
d’una posició de diàleg interre-
ligiós i de respecte. 
Les religions tradicionals o 
desaparegudes, exercici 1 
Les religions orientals, exercici 
1 

Comunicació escrita. Conèixer i comprendre diferents 
tipus de textos amb diverses 
intencions comunicatives. 

Interpreta textos mítics i enun-
ciats dogmàtics amb una mi-
rada teològica. 
Activitats d’aplicació, exercici 3 
Dossier 

Social i ciutada-
na 

Desenvolupament 
personal i social. 

Conèixer i comprendre la realitat 
historicosocial de les religions 
desaparegudes, del budisme i 
de l’hinduisme. 

Situa fets i trets característics 
de les religions i n’aprecia el 
valor per al desenvolupament 
de l’ésser humà. 
Dialoguem, exercicis 2 i 3 
Les religions tradicionals o 
desaparegudes, exercici 1 
Les religions orientals, exercici 
1 

Participació cívica, 
convivència i resolu-
ció de conflictes. 

Conèixer i comprendre els va-
lors en què es basen les religi-
ons, els fonaments, les formes 
d’organització, els cultes i ritus i 
el funcionament. 

Coneix el cicle de les reencar-
nacions hinduista i les quatre 
nobles veritats del budisme i la 
seua importància per als cre-
ients d’aquestes religions. 
Les religions orientals, exercici 
1 
Activitats d’aplicació, exercici 3 

Cultural i artísti-
ca 

Sensibilitat artística. 
Coneixement i esti-
ma del fet cultural i 
de l’artístic en parti-
cular. 

Conèixer, comprendre i apreciar 
críticament diferents manifesta-
cions culturals i artístiques. 

Aprecia les aportacions i solu-
ciones artístiques de les dife-
rents religions. 
Activitats d’aplicació, exercicis 
4 i 5 

Autonomia i 
iniciativa perso-
nal 

Lideratge. Desenvolupar l’empatia, valorar 
les idees dels altres i ser capaç 
d’afirmar i defensar els drets de 
tots. 

Participa en debats i és crític i 
respectuós amb les idees ex-
posades pels altres. 
Dialoguem, exercici 3 
Les religions monoteistes, 
exercicis 1 i 2 
Activitats d’aplicació, exercicis 
1 i 2 
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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 
 

El coneixement de les diverses tradicions religioses en la història i en l’actualitat re-
quereix l’ús de diferents elements del llenguatge i els descriptors d’aquesta competència. 
Aquests els trobarem en el desenvolupament de la subcompetència relacionar i aplicar el 
coneixement matemàtic a la realitat quan, en la doble pàgina inicial, cal analitzar i situar 
totes les dades que ofereix el mapa sobre les religions al món. 
 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
 

La realitat complexa i variada de les religions demana l’ús de la subcompetència d’ 
aplicació del mètode científic en diferents contextos per tal de promoure un coneixement 
del paper dels credos religiosos en el desenvolupament de l’ésser humà i de la cultura 
juntament amb el diàleg i la comprensió de les experiències religioses. 
 
Competència per al tractament de la informació i competència digital 
 

El flux constant d’informació que els alumnes reben de les tradicions religioses més 
variades i la tendència a igualar tots els credos es converteixen en una oportunitat impor-
tant per a reflexionar sobre els continguts de la unitat. Els diversos desenvolupaments i 
descriptors de la subcompetència ús ètic i responsable de la informació i les eines tecno-
lògiques seran d’una gran ajuda per a analitzar les referències contínues a elements reli-
giosos. 
 
Competència d’aprendre a aprendre 
 

Les tasques que fan possible la subcompetència de la construcció del coneixement 
estan ben treballades en el tema. Fonamentalment s’exerciten en el desenvolupament de 
la curiositat, en el plantejament de preguntes sobre altres realitats alienes a la quotidiana i 
en l’articulació de continguts que donen respostes al fenomen religiós. 
 
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. 
 


