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Tanca el bloc aquesta unitat, i culmina l’objectiu de créixer com a 
persones amb què s’iniciava el tema sisé. Per a mostrar un panorama 
integrador de la maduració personal, aquesta unitat aborda temes de 
gran importància: l’experiència d’ estimar i ser estimats; la sexualitat 
com a component essencial de la personalitat; la maduració en les dife-
rents etapes de la vida; i l’ opció del matrimoni cristià com a forma de 
viure el do de l’amor de Déu. Es parteix de la dada objectiva del valor de 
l’amor i de la sexualitat com a cares d’una mateixa realitat que reflecteix 
l’amor, i com la forma humana de realitzar-la, com a éssers sexuats. 
 

El plantejament d’aprenentatge dels adolescents com a persones 
en desenvolupament centra la seua atenció en els grans valors de 
l’amor i de la família. En aquests s’integren el projecte personal del te-
ma 6 i la necessitat de la complementarietat de les persones, sempre 
éssers en relació, sempre éssers socials, que abordava el tema 7. 
 

Els continguts poden resultar molt suggeridors per als alumnes i 
les alumnes que cursen 1r d’ESO, ja que es troben en l’etapa en què 
comencen a experimentar en primera persona molt del que s’hi aborda. 
La proposta de vida en l’amor que ofereix la unitat es fonamenta en les 
arrels bíbliques del matrimoni, que s’analitza amb detall i profunditat en 
els aspectes bíblics, sacramentals, teològics i socials. 
 

Com a tòpic generatiu en el tractament competencial d’aquesta 
unitat s’ha triat l’ elaboració d’un informe sobre l’estat de les famílies en 
el món i en la història bíblica. Això promourà en l’alumne la necessitat 
de conéixer les bases culturals, religioses i sociològiques de la institu-
ció familiar. Un treball integrador des del qual valorar la família com a 
clau de les societats i dels credos religiosos. 
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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, 
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. 

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

2.- Comprendre i distingir 
l’acció salvadora de Crist i el 
caràcter celebratiu de cadas-
cun dels sagraments. 

2.1.- Deduir del sagrament del matrimoni 
els valors de l’entrega total, el compromís, 
la fidelitat i el sentit de la procreació. 

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 
sobre la vida. 
2.3.- 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 a la vida sexual. 

 

CONTINGUTS. 
 
1.- Definició de narcisista i narcisisme. 
 
2.- La sexualitat, una dimensió de la persona. 
 
3.- La persona: necessitada de l’amor i fruit de l’amor. 
 
4.- Definició i característiques de la sexualitat humana. 
 
5.- Maduració sexual. 
 
6.- Valor bíblic del matrimoni i algunes parelles bíbliques. 
 
7.- Creats com a homes i dones. 
 
8.- El celibat, una altra opció per a viure l’amor. 
 
9.- Anàlisi del ritual del sagrament del matrimoni. 
 
10.- Valors i definició de la família cristiana. 
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11.- Els drets i deures de la família. 
 
12.- Anàlisi de famílies en diferents contextos internacionals. 
 
TRACTAMENT ESPECÍFIC DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES. 
 

COMPETÈNCIA 
1r Nivell 

SUBCOMPETÈNCIA 
2n Nivell 

DESCRIPTOR 
3r Nivell 

RESULTAT 
D’APRENENTATGE 

4t Nivell 

Aprendre a 
aprendre 

Construcció del 
coneixement. 

Mostrar curiositat i gust per 
aprendre en l’estudi de la 
concepció cristiana de 
l’ésser humà. 

Entén la necessitat de la 
moral de la persona per al 
progrés humà. 
Dialoguem, exercicis 2 i 3 
La sexualitat, un gran do, 
exercicis 1 i 2 
Diferents formes de viure la 
sexualitat, exercici 3 
Activitats d’aplicació, exer-
cici 4 

Consciència i con-
trol de les capaci-
tats pròpies 

Ser conscient del que se sap 
i del que queda per aprendre 
en l’estudi de la sexualitat. 

Valora les aportacions del 
professor i els textos, i 
aprecia la seua contribució 
al tema. 
Dialoguem, exercici 1 
La sexualitat, un gran do, 
exercici 1 
Diferents formes de viure la 
sexualitat, exercici 1 

Autonomia i 
iniciativa per-
sonal 

Desenvolupament 
de l’autonomia 
personal 

Capacitat de triar amb criteri 
propi en els àmbits personal, 
moral, laboral i social, i pos-
sibilitat de plantejar-se un 
projecte de vida personal. 

Utilitza els coneixements 
de la unitat per a orientar-
se en entorns pròxims i 
davant de les opcions de la 
seua edat. 
Tota la unitat 

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 de l’estudi de la 
sexualitat. 
Reconéixer la naturalesa 
creada de l’ésser humà com 
a obra de Déu. 

Valora les aportacions de 
la moral cristiana i la seua 
contribució al coneixement 
de la persona i de la corpo-
ralitat. 
Dialoguem, exercici 1 
La sexualitat, un gran do, 
exercici 1 
 
Pren consciència de la 
importància i dignitat de la 
creació. 
Diferents formes de viure la 
sexualitat, exercicis 2 i 3 
Activitats d’aplicació 1 i 3 
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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 en comunicació lingüística 
 

L’elaboració d’aquesta unitat exigeix un fort component de diàleg, argumentació, 
comprensió i coneixement de diferents formes de comunicació tant oral com escrita. Els 
textos bíblics, magisterials, antropològics, didàctics i testimonials presenten molts acosta-
ments a la realitat de l’amor i la sexualitat i despleguen descriptors recollits en les sub-
competències de comunicació escrita i oral. L’exercici de verbalitzar i escriure tot allò que 
sorgeix a partir de l’estudi de la unitat donarà més possibilitats d’aprendre en la vida i per 
a la vida de l’alumne. 
 
Competència matemàtica 
 

La vida en relació es pot analitzar com un problema en què cal saber usar les dife-
rents variables per a resoldre satisfactòriament el projecte personal. El tema, amb aquesta 
clau de lectura, permet que la subcompetència raonament i argumentació es puga treba-
llar en els diferents moments on comprendre i elaborar els arguments, on identificar idees 
fonamentals, on jutjar la lògica i la validesa d’informacions i resultats. 
 
Competència per al tractament de la informació i competència digital 
 

El flux constant d’informació que els alumnes reben dins de l’àmbit de la sexualitat i 
de les diferents configuracions de la institució familiar és una oportunitat important per a 
reflexionar amb els continguts que la unitat mostra. Els diversos desenvolupaments i des-
criptors de la subcompetència ús ètic i responsable de la informació i les eines tecnològi-
ques seran d’una gran ajuda per a analitzar les contínues referències a elements de 
l’actualitat. I la subcompetència de l’ ús d’eines tecnològiqueses treballarà a través de les 
activitats en librosvivos i els diferents enllaços que hi ha en el llibre de l’alumne en els 
apartats titulats En xarxa. 

 
Competència cultural i artística 
 

Amb el desenvolupament d’aquesta unitat s’aborden descriptors de les habilitats i 
actituds interculturals i la sensibilització per a interactuar amb les diverses cultures accep-
tant les diferències. Això s’aconsegueix amb l’anàlisi del tòpic generatiu que posa en rela-
ció la multitud de factors culturals en relació amb la família com a institució social i com a 
fonament per a l’Església. 
 
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. 
 


