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Les persones naixen i es construeixen. Aquesta adaptació del re-
franyer és una afirmació que es desenvoluparà al llarg del tema. 
 

L’adolescent que ha d’estudiar i conèixer aquest tema es troba en 
un moment del seu desenvolupament evolutiu marcat per la imperiosa 
recerca de la seua identitat personal. Aquesta clau permet que la unitat 
es faça molt pròxima als interessos personals que l’alumne viu en el 
seu procés personal de creixement i maduració. 
 

La unitat es genera al voltant de la idea de les sàmares. Són fruits 
d’alguns arbres, com ara els aurons, els oms o els freixes, que tenen la 
propietat de posseir una expansió o apèndix a manera d’ala per a facili-
tar la seua dispersió pel vent. Es vol fixar la imatge d’aquests fruits que 
generen un nou arbre i que són per si mateixos un projecte de futur, 
que es desprenen per a iniciar el seu propi camí de creixement adquirint 
els trets de qualsevol arbre, amb autonomia i la seua pròpia evolució. 
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OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ COMPETÈNCIES  
BÀSIQUES 

1.- Conèixer 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, 
misericordiós 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. 

Coneixement i in-
teracció amb el món 
físic. 
(Objectiu 1) 
 
Aprendre a apren-
dre. 
(Objectius 1 i 2) 
 
Social i ciutadana.  
(Objectius 1 i 3) 
 
Autonomia i iniciati-
va personal. 
(Objectiu 2) 

2.- 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. 

2.1.- Raonar els principis i valors que fo-
namenten la moral cristiana, i aplicar-los 
especialment a la problemàtica actual so-
bre la vida. 

3.- Analitzar les exigències i 
els compromisos dels cristi-
ans en la seua relació amb 
Déu, amb si mateix i amb els 
altres, i relacionar-los amb 
altres opcions presents en la 
societat i en les grans religi-
ons. 

3.1.-. Comparar el sentit de la felicitat, els 
mitjans per a aconseguir-la i la proposta 
moral en el cristianisme. 
3.2.- 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.- La identitat de les persones: ser en creixement. 
 
2.- Dimensions de la persona: corporalitat i interioritat.  
 
3.- Psicologia evolutiva de la infància, dels xiquets i dels adolescents.  
 
4.- Definició i característiques de la maduresa. 
 
5.- Concepte de projecte de vida.  
 
6.- La maduració humana des del seguiment cristià. 
 
7.- Concepte i característiques de l’home, imatge de Déu: la dignitat personal.  
 
8.- Anàlisi i comentari del relat de la creació de l’home. 
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TRACTAMENT ESPECÍFIC DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES. 
 

COMPETÈNCIA 
1r Nivell 

SUBCOMPETÈNCIA 
2n Nivell 

DESCRIPTOR 
3r Nivell 

RESULTAT 
D’APRENENTATGE 

4t Nivell 

Social i ciuta-
dana 

Desenvolupament 
personal i social 

Desenvolupar el judici moral 
per a prendre decisions i 
raonar críticament sobre la 
realitat de forma global, te-
nint en compte l’existència 
de diferents perspectives. 
Ser capaç d’expressar les 
pròpies idees i conviccions 
respectant les conviccions 
dels altres. 

Aprecia el desenvolupa-
ment per si mateix i coneix 
els elements que el defi-
neixen i la seua importàn-
cia. 
La persona naix i es fa 
Activitats d’aplicació, exer-
cicis 1, 3 i 4 
 
Aplica els continguts del 
concepte d’imatge de Déu 
en la relació amb tots els 
éssers humans i el valor de 
la dignitat de les persones. 
El valor de cada persona, 
exercici 2 
Activitats d’aplicació, exer-
cici 5 

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. 

Utilitza els coneixements 
de la unitat per a orientar-
se en entorns pròxims. 
La persona naix i es fa 
El valor de cada persona, 
exercici 1 
Dossier 

Aprendre a 
aprendre 

Consciència i con-
trol de les capaci-
tats pròpies 

Ser conscient del que se sap 
i del que queda per aprendre 
de la dignitat de la persona 
segons el cristianisme. 

Decideix l’orientació ade-
quada d’una situació per-
sonal entre les diverses 
variables de la pròpia his-
tòria. 
Dialoguem 
Créixer amb un projecte 
Dossier 

Coneixement i 
interacció amb 
el món físic 

Coneixement del 
cos humà i dispo-
sició per a una vida 
saludable 

Desenvolupar actituds de 
cura i respecte cap al cos 
humà, partint del seu conei-
xement i el reconeixement 
de l’ésser humà com a obra 
de Déu. 

Aprecia els drets humans i 
el valor de la dignitat que 
tots mereixen. 
El valor de cada persona, 
exercici 2 
Activitats d’aplicació, exer-
cici 4 

 
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. 
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Competència en comunicació lingüística 
 

Els diversos epígrafs de la unitat, a més de les seues propostes de treball, possibili-
ten el desenvolupament de les habilitats relacionades amb aquesta competència, sobre-
tot, en els descriptors recollits en les subcompetències de comunicació escrita i comuni-
cació oral. 
 
Competència matemàtica 
 

Aquesta competència es desplega en les activitats del llibre per mitjà de la recerca 
de raons i arguments que estimulen la reflexió i l’extracció de conseqüències i aprenentat-
ges per a la maduració de l’adolescent. Per això, són diversos els descriptors que de la 
subcompetència raonament i argumentació es treballen en aquesta unitat tant individual-
ment com en propostes de treball que es realitzen en grup. 
 
Competència per al tractament de la informació i competència digital 
 

Aquesta competència es desenvolupa en totes les unitats del llibre, especialment, 
la subcompetència de l’ ús d’eines tecnològiques, amb la resolució d’activitats interactives 
que apareixen en librosvivos. De la mateixa manera, el tema permet un major aprenentat-
ge en diversos descriptors que s’emmarquen dins de la subcompetència d’ obtenció, 
transformació i comunicació de la informació. 
 
Competència cultural i artística 
 

En aquesta unitat, el desenvolupament d’aquesta competència fa referència a les 
subcompetències de sensibilitat artística i coneixement i estima del fet cultural en general i 
de l’artístic en particular en el treball que cal realitzar en les Activitats d’aplicació i en 
l’últim epígraf. 
 
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. 
 


