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En el primer bloc d’aquest curs hem analitzat algunes de les pre-
guntes importants que ens fem les persones: per què existeix el dolor i 
la mort?, què ens espera en el més enllà?, per què els éssers humans 
han cregut sempre en l’existència d’un ésser superior?, etc. 
 

Des de la concepció cristiana de la vida hem vist que existeix un 
Déu Pare que ha creat les persones per amor. Però l’ésser humà no va 
ser fidel a aquest amor, i per això Déu va enviar el seu Fill al món per a 
salvar la humanitat. De Jesús, de la seua vida i de la seua obra salvado-
ra, en tractarem en aquest segon bloc temàtic. 
 

Així, després del primer bloc de treball, que respon a una visió an-
tropològica de l’home i el fet religiós, s’obri el segon bloc amb un mar-
cat accent cristològic. L’obertura a la transcendència i al món de la vida 
humana és el marc des del qual s’aborda la centralitat i el missatge que 
porta la persona i el missatge de Jesús de Natzaret. En aquesta unitat 
es parteix de la pregunta: qui és Jesús? Des d’aquesta pregunta s’inicia 
la investigació de la persona, el missatge i la vida de Jesús. 
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OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ COMPETÈNCIES  
BÀSIQUES 

1.- Conèixer la Bíblia quant a 
l’origen, l’estructura, la finalitat i 
la interpretació pertinent en rela-
ció amb la història i l’experiència 
religiosa d’Israel, i com a ex-
pressió de la revelació de Déu 
Pare als homes. 

1.1.- Saber relacionar Jesucrist amb les expec-
tatives de l’Antic Testament. 

Autonomia i iniciativa 
personal. 
(Objectius 1, 2 i 3) 
 
Comunicació lingüísti-
ca. 
(Objectiu 2) 
 
Social i ciutadana. 
(Objectiu 3) 

2.- Identificar Jesucrist com a Fill 
de Déu, salvador encarnat entre 
els homes, per mitjà del conei-
xement i l’anàlisi del seu missat-
ge, la seua vida i la seua pre-
sència per l’Esperit Sant. 

2.1.- Saber raonar el sentit de la salvació i de la 
mort que Jesucrist atorga al creient. 

3.- Analitzar les exigències i els 
compromisos dels cristians en la 
seua relació amb Déu, amb si 
mateix i amb els altres, i relacio-
nar-los amb altres opcions pre-
sents en la societat i en les 
grans religions. 

3.1.- Comparar el sentit de felicitat, els mitjans 
per a aconseguir-la i la proposta moral. 

 

CONTINGUTS. 
 
1.- Relats de la infància en els evangelis. 
 
2.- Característiques dels relats de la infància en Mateu. 
 
3.- Característiques dels relats de la infància en Lluc. 
 
4.- Anàlisi de textos en els evangelis sinòptics. 
 
5.- Visió teològica dels pròlegs dels evangelis de Mateu i Lluc. 
 
6.- Comentari de l’esdeveniment del baptisme de Jesús. 
 
7.- Comprensió i interpretació dels textos bíblics referents al baptisme i les temptacions en 
Mateu. 
 
8.- Senyals epifànics en el baptisme. 
 
9.- Lectura teològica de les temptacions i comentari actualitzat. 
 
10.- El profetisme jueu. 
 
11.- El profetisme en Jesús. 
 
12.- Títols cristològics de Jesús. 
 
13.- Interpretació del títol de Messies en Jesús. 
 
14.- Concepció de Déu com a Pare. 
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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 
coneixement i l’acció i dotar-
los de coherència. 

Argumenta amb rigor i 
amb coneixement sobre 
els elements històrics de 
la vida de Jesús. 
En tota la unitat 

Comunicació escri-
ta 

Llegir, buscar, recopilar i pro-
cessar informació. 

Extrau informació de di-
verses lectures i determi-
na quina és la rellevant 
per a obtenir els contin-
guts i una actitud davant 
dels fets històrics de Je-
sús. 
En tota la unitat 

Autonomia i 
iniciativa per-
sonal 
 

Desenvolupament 
de l’autonomia 
personal 

Desenvolupar la capacitat de 
triar amb criteri propi en els 
àmbits personal, laboral i 
social. 

Usa els coneixements de 
la unitat per a orientar-se 
en el seu entorn pròxim. 
Activitats d’aplicació 2 i 5 
 
Aprecia i valora els ele-
ments propis dels temps 
que es viuen en la socie-
tat. 
Dossier 

Social i ciuta-
dana 

Desenvolupament 
personal i social 

Conèixer i comprendre la 
realitat històrica i social del 
món i el seu caràcter evolu-
tiu. 

Ús amb actitud crítica dels 
recursos de la xarxa. Acti-
vitats de la pàgina libros-
vivos.net 
 
Coneix l’opinió de perso-
nes amb rellevància inter-
nacional. 
Dialoguem 

 
 
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 
 

Aquesta competència és desenvolupa poc en les seccions i activitats del llibre i, per 
tant, pràcticament només es treballen alguns aspectes de la subcompetència d’ús 
d’elements i eines matemàtiques. Aquest ús és bàsicament la citació bíblica que comporta 
el coneixement i maneig de la numeració i els codis que representen. 
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Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
 

Es presenten al llarg de la unitat diverses referències a l’aplicació i a l’actualització 
dels continguts a la vida real del jove i a les opcions de les persones creients. 
 
Competència per al tractament de la informació i competència digital 
 
Aquesta competència es desplega en totes les unitats del llibre, especialment la subcom-
petència de l’ús d’eines tecnològiques, amb la resolució d’activitats interactives que apa-
reixen en librosvivos. 
 
Competència cultural i artística 
 

El desenvolupament d’aquesta competència és una constant al llarg de tot el llibre, 
fonamentalment pel que fa a les subcompetències de sensibilitat artística i coneixement i 
estima del fet cultural en general i de l’artístic en particular i del patrimoni cultural i artístic, 
ús del fet cultural i artístic com a font d’enriquiment i gaudi personal i col·lectiu. 
 
Competència per a aprendre a aprendre 
 

A partir de l’avaluació que es realitza en les Activitats d’aplicació es pot indagar en 
l’adquisició d’aquesta competència, especialment quant a les subcompetències de cons-
ciència i control de les capacitats pròpies i de coneixement del propi procés 
d’aprenentatge. 
 
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. 
 


